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Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. 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.

2. Transportlīdzekļa vadītāju 
neuzskata par norīkotu Direktīvas 
96/71/EK izpratnē, kad viņš veic 
divpusējus starptautiskus pārvadājumus. 
Šīs direktīvas vajadzībām divpusējs 
pārvadājums attiecībā uz precēm ir preču 
pārvietošana uz pārvadājumu līguma 
pamata no dalībvalsts, kurā veic 
uzņēmējdarbību, kā definēts Regulas (EK) 
Nr. 1071/2009 2. panta 8. punktā, no 
trešās valsts vai no pirmās ES ārējās 
robežas šķērsošanas vietas uz citu 
dalībvalsti vai trešo valsti, vai no citas 
dalībvalsts vai trešās valsts uz dalībvalsti, 
kurā veic uzņēmējdarbību.

2.a Dalībvalstis arī piemēro 2. pantā 
izklāstīto atkāpi attiecībā uz preču 
pārvadāšanu, kad: - vadītājs veic ne 
vairāk kā desmit starptautiskus pārrobežu 
pārvadājumus viena mēneša laikā. Šos 
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pārvadājumus veic turpceļa braucienā vai 
pēc pēdējā divpusējā starptautiskā 
pārvadājuma, vai arī turp un atpakaļ uz 
dalībvalsti, kurā veic uzņēmējdarbību.
2.b Šajā direktīvā starptautisks 
pārrobežu pārvadājums ir preču 
pārvadāšana, pamatojoties uz 
pārvadājuma līgumu starp divām 
dažādām dalībvalstīm, kas nav dalībvalsts, 
kurā darbību veicošais uzņēmums veic 
uzņēmējdarbību. Ja 2.a panta nosacījumi 
nav izpildīti, dalībvalstis Direktīvas 
96/71/EK 3. pantu piemēro visam 
norīkojuma laikposmam to teritorijā, kas 
saistīts ar starptautisku pārrobežu 
pārvadājumu veikšanu.
2.c Transportlīdzekļa vadītāju, kas ir 
iesaistīts neregulāros vai regulāros 
starptautiskos pasažieru pārvadājumos, 
kā noteikts Regulā (EK) Nr. 1073/2009, 
neuzskata par norīkotu Direktīvas 
96/71/EK nozīmē, ja: – pasažieri iekāpj 
dalībvalstī, kurā veic uzņēmējdarbību, un 
izkāpj citā dalībvalstī vai trešā valstī; – 
pasažieri iekāpj dalībvalstī vai trešā valstī 
un izkāpj dalībvalstī, kurā veic 
uzņēmējdarbību; – pasažieri iekāpj un 
izkāpj dalībvalstī, kurā veic 
uzņēmējdarbību, lai piedalītos vietējās 
ekskursijās, kā tās definētas Regulā (EK) 
Nr. 1073/2009.
2.d Transportlīdzekļa vadītājs, kas veic 
kabotāžu, kā definēts Regulā (EK) 
Nr. 1072/2009 un Regulā (EK) 
Nr. 1073/2009, tiek uzskatīts par darbā 
norīkotu saskaņā ar Direktīvu 96/71/EK.
2.e 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.f Ja transportlīdzekļa vadītājs veic 
kombinētā pārvadājuma brauciena 
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sākotnējo vai noslēguma daļu, kā definēts 
Direktīvā 92/106/EEK, transportlīdzekļa 
vadītāju neuzskata par norīkotu 
Direktīvas 96/71/EK izpratnē, ja 
attiecīgajā brauciena daļā pašā par sevi 
ietilpst divpusēji pārvadājumi, kā definēts 
2. punktā.
2.g Dalībvalstis nodrošina, ka saskaņā 
ar Direktīvu 2014/67/ES nodarbinātības 
noteikumi un nosacījumi, kas minēti 
Direktīvas 96/71/EK 3. pantā un kas ir 
noteikti darba koplīgumos atbilstīgi 
minētās direktīvas 3. panta 1. un 
8. punktam, ir darīti pieejami transporta 
uzņēmumiem no citām dalībvalstīm un 
norīkotajiem transportlīdzekļu vadītājiem 
pieejamā un pārredzamā veidā. 
Attiecīgajā informācijā jo īpaši iekļauj 
atšķirīgās minimālās algas likmes un to 
veidojošos elementus, tostarp atalgojuma 
elementus, kas paredzēti vietējā vai 
reģionālā līmenī piemērojamos 
kolektīvajos līgumos, izmaksājamā 
atalgojuma aprēķina metodi un attiecīgā 
gadījumā kritērijus, pēc kuriem nosaka 
iedalījumu atšķirīgās darba algas 
kategorijās. Saskaņā ar Direktīvu (ES) 
2018/957, ar ko groza Direktīvu 96/71/EK, 
transporta uzņēmumus nesoda par 
neatbilstību atlīdzības elementiem, 
metodei, kas izmantota, aprēķinot 
pienākošos atlīdzību, un, attiecīgā 
gadījumā, kritērijiem attiecībā uz 
klasifikāciju dažādās algu kategorijās, kas 
nav publiski pieejamas.
2.h Attieksme pret uzņēmumiem, kas 
veic uzņēmējdarbību valstī, kura nav 
dalībvalsts, nedrīkst būt labvēlīgāka, nekā 
pret dalībvalstī uzņēmumiem, kas veic 
uzņēmējdarbību dalībvalstī. Dalībvalstis 
īsteno Direktīvā 96/71/EK un šajā 
direktīvā [XX/XX] (lex specialis) 
noteiktajiem pasākumiem līdzvērtīgus 
pasākumus divpusējos nolīgumos ar 
trešām valstīm, piešķirot piekļuvi ES 
tirgum autotransporta uzņēmumiem, kas 
veic uzņēmējdarbību šādās trešās valstīs. 
Dalībvalstis arī cenšas īstenot šādus 
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līdzvērtīgus pasākumus saistībā ar 
daudzpusējiem nolīgumiem ar trešām 
valstīm. Dalībvalstis paziņo Komisijai 
attiecīgos noteikumus, kas iekļauti 
divpusējos un daudzpusējos nolīgumos, 
kurus tās noslēgušas ar trešām valstīm. 
Lai nodrošinātu, ka trešās valsts 
pārvadātāji pienācīgi kontrolē šos 
līdzvērtīgos pasākumus attiecībā uz 
norīkošanu darbā, dalībvalstis nodrošina, 
ka Regulas (ES) XXX/XXX pārskatītie 
noteikumi attiecībā uz pozicionēšanu ar 
tahogrāfu [Regula, ar ko groza Regulu 
(EK) Nr. 165/2014] tiek īstenoti Eiropas 
Nolīguma par transportlīdzekļu apkalpju 
darbu starptautiskajos autopārvadājumos 
(AETR) ietvaros.

Or. en
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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.

svītrots
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