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ĪSS PAMATOJUMS

Autotransportam ir nepieciešami tieši šai nozarei paredzēti noteikumi, lai vienotais tirgus 
kļūtu spēcīgāks un konkurētspējīgāks. Šiem noteikumiem vajadzētu būt vienkāršiem, 
vienotiem, skaidriem un viegli izpildāmiem, lai veicinātu transporta darbības, vienlaikus 
aizsargājot šajā nozarē strādājošos darba ņēmējus. Neskaidri vai grūti īstenojami noteikumi 
varētu veicināt to, ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē kopējos noteikumus, kā arī samazinātu to 
ieviešanas efektivitāti, tādējādi riskējot izraisīt iekšējā tirgus sadrumstalotību. Turklāt 
neskaidri un neefektīvi ieviesti noteikumi neveicina dara ņēmēju labāku aizsardzību.

Komisijas veiktajā ietekmes novērtējumā ir secināts, ka pašlaik spēkā esošie noteikumi par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā un administratīvās prasības neatbilst transportlīdzekļu 
vadītāju izteikti mobilajam darba raksturam. Tas rada nesamērīgu regulatīvo slogu 
pārvadātājiem, kā arī nepamatotus šķēršļus pārrobežu pakalpojumu sniegšanā.

Šā atzinuma projekta mērķis ir turpināt vienkāršot noteikumus par darba ņēmēju norīkošanu 
autotransporta nozarē un samazināt administratīvo slogu uzņēmumiem un to autovadītājiem. 
Atzinuma sagatavotāja viennozīmīgi ierosina direktīvu par darba ņēmēju norīkošanu darbā 
neattiecināt uz tranzīta un starptautisko pārvadājumu jomu. To pamato vairāki apsvērumi. 
Pirmkārt, šajās darbībās iesaistītiem darba ņēmējiem ir raksturīga ļoti liela mobilitāte; pat 
vienas dienas laikā viņi var strādāt vairākās valstīs. Otrkārt, uzņēmumi, kas ir iesaistīti 
starptautiskajā transportā vai tranzītā kādā valstī, nav konkurenti šīs valsts pārvadājumu 
uzņēmumiem.

Turklāt šādos gadījumos darba ņēmēju situācija nav salīdzināma ar norīkotajiem darba 
ņēmējiem citās nozarēs, kas bieži uzturas attiecīgajā uzņēmējā dalībvalstī ilgāku laiku. 
Direktīvas 96/71/EK piemērošana un īstenošana tranzīta un starptautisko pārvadājumu jomai 
radītu milzīgu administratīvo slogu, t. i., piemērojamie valsts tiesību akti viena brauciena 
laikā mainītos ik dienu. Pēc atzinuma sagatavotājas domām šāda situācija radītu nepamatotus 
šķēršļus vienai no ES pamatbrīvībām, proti, pakalpojumu brīvai apritei.

Atzinuma sagatavotāja atzīst nepieciešamību risināt problēmas, ko rada tā sauktie „klejojošie 
autovadītāji” (proti, darba ņēmēji, kuri paliek ārpus savas mītnes valsts vairāku mēnešu 
garumā un kuri faktiski dzīvo un nakšņo savos automobiļos ilgāku laiku). Tomēr viņa 
neuzskata, ka pašreizējais priekšlikums ir piemērots šā jautājuma risināšanai. Tā vietā pret 
šādu situāciju būtu jāvēršas ar tiesību aktu, kas pamatotos uz Komisijas priekšlikumu 
COM(2017) 277 par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas vadīšanas laikiem. Šajā 
priekšlikumā ir paredzēta prasība transportlīdzekļa vadītājam un transportlīdzeklim atgriezties 
savā darbavietā. 

Ar šo atzinumu tiek ierosināts dažus Darba ņēmēju norīkošanas direktīvas 96/71/EK un 
īstenošanas Direktīvas 2014/67/ES elementus piemērot kabotāžas pārvadājumiem. Šādos 
gadījumos ārvalstu un vietējie uzņēmumi tieši konkurē viens ar otru; tāpēc būtu jāpiemēro 
līdzvērtīgi noteikumi attiecībā uz darba ņēmēju atalgojumu. Tomēr šīs abas direktīvas būtu 
jāpiemēro kabotāžai vienīgi šajā lex specialis noteiktajā apjomā, ņemot vērā izteikti mobilo 
darba raksturu nozarē un nepieciešamību samazināt administratīvo slogu.

Tādēļ atzinuma sagatavotāja ierosina atcelt Komisijas rosināto metodoloģiju dienas darba 
periodu aprēķināšanai norīkošanas gadījumu noteikšanas nolūkā. Viņa uzskata, ka tā praksē 
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būtu grūti izpildāma un radītu lieku administratīvo slogu, jo īpaši, ja to piemērotu kopā ar 
Regulu (EK) Nr. 561/2006 par dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar 
autotransportu. 

Visbeidzot, atzinumā rosināts, ka šis lex specialis tiek ieviests, lai noteiktu piemērošanas un 
spēkā stāšanās dienu īpašajiem noteikumiem par autotransporta nozarē strādājošo 
transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu darbā. Ja šos datumus noteiktu ar vispārējo Darba 
ņēmēju norīkošanas direktīvu, rastos risks, ka jaunie noteikumi būtu jāpiemēro autotransporta 
nozarei krietni pirms citām nozarēm (ņemot vērā Padomes vispārējo pieeju, kas dod 
dalībvalstīm trīs gadus, lai tās pieņemtu savus tiesību aktus un četrus gadus — lai tos 
īstenotu). Tāpēc atzinuma sagatavotāja ierosina paredzēt, ka Direktīva 96/71/EK uz transporta 
nozari nebūtu jāattiecina līdz brīdim, kamēr tiek pieņemti šai nozarei specifiski tiesību akti.

GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Lai izveidotu drošu, efektīvu un 
sociāli atbildīgu autotransporta nozari, 
pirmkārt, jānodrošina, ka 
transportlīdzekļu vadītājiem ir pienācīgi 
darba apstākļi un sociālā aizsardzība un, 
otrkārt, jārada atbilstoši uzņēmējdarbības
un godīgas konkurences apstākļi
pārvadātājiem.

(1) Darba ņēmēju pārvietošanās 
brīvība, brīvība veikt uzņēmējdarbību un 
brīvība sniegt pakalpojumus ir iekšējā 
tirgus pamatprincipi. Tie ir nostiprināti 
Līgumā par Eiropas Savienības darbību 
(LESD), un tiem ir būtiska nozīme iekšējā 
tirgus pienācīgas darbības nodrošināšanā. 
Lai izveidotu drošu, efektīvu un sociāli 
atbildīgu autotransporta nozari, jānodrošina
līdzsvars starp transporta pakalpojumu 
brīvu apriti un pienācīgiem darba 
apstākļiem, vienlīdzīgu attieksmi un 
sociālo aizsardzību transportlīdzekļu 
vadītājiem un konkurenciāla un taisnīga 
uzņēmējdarbības vide pārvadātājiem.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) 2017. gada 13. septembra runā par 
stāvokli Savienībā Komisijas 
priekšsēdētājs paziņoja, ka tiks izveidota 
Eiropas Darba iestāde.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Autotransporta pakalpojumiem ir 
raksturīga izteikta mobilitāte, tāpēc īpaši 
jāuzrauga, ka transportlīdzekļu vadītāji var 
īstenot savas tiesības un ka pārvadātājiem 
netiek uzlikts nesamērīgs administratīvais 
slogs, kas pārmērīgi ierobežotu viņu
brīvību sniegt pārrobežu pakalpojumus.

(2) Autotransporta pakalpojumiem ir 
raksturīga izteikta mobilitāte, tāpēc īpaši 
jāuzrauga, ka transportlīdzekļu vadītāji var 
īstenot savas tiesības un ka tiek saglabāti 
godīgi konkurences apstākļi, vienlaikus 
ievērojot brīvību sniegt pakalpojumus.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Savienības konkurētspējas 
saglabāšanas vai palielināšanas nolūkā 
visiem autotransporta jomā 
piemērojamajiem valsts noteikumiem 
vajadzētu būt samērīgiem un pamatotiem 
un tie nedrīkst kavēt vai padarīt mazāk 
pievilcīgu LESD garantēto pamatbrīvību, 
piemēram, brīvības sniegt pakalpojumus, 
izmantošanu, vienlaikus nodrošinot 
pienācīgus transportlīdzekļu vadītāju 
darba apstākļus un sociālo aizsardzību.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
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2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Autotransporta nozarē valda ļoti 
liela konkurence, un tai ir raksturīgi 
konkrēti traucējumi, ko izraisa 
pārvadātāju īstenotā labvēlīgākā režīma 
ļaunprātīga izvēle nolūkā samazināt 
izmaksas, kas saistītas ar algām un 
sociālā nodrošinājuma iemaksām, vai 
izvairīties no tām, vai citi sociālie un 
darba nosacījumi, kuri agrāk izraisījuši 
standartu pazemināšanu. Funkcionējoša 
iekšējā tirgus pamatā jābūt vienlīdzīgiem 
konkurences apstākļiem. Tādēļ ir jāveic 
papildu pasākumi, lai novērstu 
autopārvadātāju īstenoto labvēlīgākā 
režīma ļaunprātīgo izvēli, tostarp nosakot 
horizontālus pasākumus Savienības 
uzņēmējdarbības tiesībās, lai izbeigtu 
autopārvadātāju īstenoto labvēlīgākā 
režīma izvēles praksi un regulējuma 
arbitrāžu.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Lai iekšējais tirgus darbotos 
nevainojami, ir ļoti svarīgi samērīgi, no 
vienas puses, uzlabot transportlīdzekļu 
vadītāju sociālos un darba apstākļus un, 
no otras puses, sekmēt brīvību sniegt 
autotransporta pakalpojumus godīgas 
vietējo un ārvalstu pārvadātāju 
konkurences apstākļos.

(3) Lai izveidotu autotransporta 
nozari, kas iekšējā tirgū darbotos 
nevainojami, ir ļoti svarīgi panākt 
līdzsvaru starp brīvību sniegt 
autotransporta pakalpojumus vietējo un 
ārvalstu pārvadātāju nediskriminējošos 
konkurences apstākļos, nevajadzīga 
administratīvā sloga samazināšanu un 
transportlīdzekļu vadītāju sociālo un 
darba apstākļu uzlabošanu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
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4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Spēkā esošo Savienības 
autotransporta nozares sociālās jomas 
tiesību aktu efektivitātes un lietderības 
izvērtējumā tika konstatētas dažas 
noteikumu nepilnības un trūkumi to 
izpildes nodrošināšanā. Turklāt dalībvalstis 
šos noteikumus vairākos gadījumos 
interpretē, piemēro un īsteno atšķirīgi. Tas 
rada juridisko nenoteiktību un 
nevienlīdzīgu attieksmi pret
transportlīdzekļu vadītājiem un 
pārvadātājiem un tādējādi nozarē 
pasliktina darba, sociālos un konkurences 
apstākļus.

(4) Spēkā esošo Savienības 
autotransporta nozares sociālās jomas 
tiesību aktu efektivitātes un lietderības 
izvērtējumā tika konstatētas dažas 
noteikumu nepilnības un trūkumi to 
izpildes nodrošināšanā, kā arī nelikumīga 
prakse, piemēram, "pastkastītes 
uzņēmumu" izmantošana. Papildu 
uzsvars būtu jāliek uz cīņu pret 
nedeklarētu darbu transporta nozarē.
Turklāt dalībvalstis šos noteikumus 
vairākos gadījumos interpretē, piemēro un 
īsteno atšķirīgi, radot smagu 
administratīvo slogu transportlīdzekļu 
vadītājiem un pārvadātājiem. Tas rada 
juridisko nenoteiktību un tādējādi nozarē 
pasliktina darba, sociālos un konkurences 
apstākļus.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai nodrošinātu, ka Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 96/71/EK1a un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīva 2014/67/ES1b tiek pareizi 
piemērota, būtu jāpastiprina Savienības 
līmeņa kontroles pasākumi un sadarbība 
ar mērķi apkarot krāpšanu, kas ir saistīta 
ar transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu 
darbā, un būtu jāveic stingrākas 
pārbaudes nolūkā nodrošināt, ka sociālās 
iemaksas par norīkotiem transportlīdzekļu 
vadītājiem tiek faktiski veiktas.

_________________

1a. Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
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Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā (OV L 18, 21.1.97., 
1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija 
Direktīva 2014/67/ES par to, kā izpildīt 
Direktīvu 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu 
sniegšanas jomā, un ar ko groza Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 
Nr. 1024/2012 par administratīvo 
sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmu (“IMI regula”) 
(OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Lai transportlīdzekļu vadītājiem 
garantētu paredzētos darba apstākļus un 
novērstu konkurences izkropļojumus, ko 
rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi 
pienācīgi, sekmīgi un konsekventi 
uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. 
Tādēļ ir vēlams esošās 
Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās 
izpildes nodrošināšanas prasības attiecināt 
arī uz Direktīvā 2002/15/EK izklāstīto 
darba laika noteikumu ievērošanas 
kontroli.

(5) Lai transportlīdzekļu vadītājiem 
garantētu paredzētos darba apstākļus un 
novērstu konkurences izkropļojumus, ko 
rada noteikumu neievērošana, ir svarīgi 
pienācīgi, sekmīgi un konsekventi 
uzraudzīt darba laika noteikumu izpildi. 
Tādēļ ir vēlams esošās 
Direktīvā 2006/22/EK izklāstītās vienotās 
izpildes nodrošināšanas prasības attiecināt 
arī uz Direktīvā 2002/15/EK izklāstīto 
darba laika noteikumu ievērošanas 
kontroli. Direktīvā 2002/15/ES 
noteiktajām pārbaudēm uz ceļiem būtu 
jāattiecas tikai uz iknedēļas un dienas 
darba laiku, pārtraukumiem, atpūtas 
laikiem un nakts darbu. Citas saistības, 
kas izriet no Direktīvas 2002/15/EK, būtu 
jāpārbauda pārvadātāja telpās.

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
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6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Ir konstatēts, ka dalībvalstu 
administratīvā sadarbība sociālās jomas 
noteikumu īstenošanā autotransporta 
nozarē bija nepietiekama, kā rezultātā 
pārrobežu izpildes nodrošināšana bija 
apgrūtināta, neefektīva un nekonsekventa. 
Tādēļ ir jāizveido satvars sekmīgai saziņai 
un savstarpējai palīdzībai, kā arī apmaiņai 
ar datiem par pārkāpumiem un informāciju 
par labu praksi izpildes nodrošināšanā.

(6) Ir konstatēts, ka dalībvalstu 
administratīvā sadarbība un Savienības 
atbalsts sociālās jomas noteikumu 
īstenošanā autotransporta nozarē bija 
nepietiekama, kā rezultātā pārrobežu 
izpildes nodrošināšana bija apgrūtināta, 
neefektīva un nekonsekventa. Tādēļ ir 
jāizveido satvars sekmīgai saziņai un 
savstarpējai palīdzībai, kā arī apmaiņai ar 
datiem par pārkāpumiem un informāciju 
par labu praksi izpildes nodrošināšanā.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Izteikti mobilajā autotransporta 
nozarē ir arī radušās grūtības tajā, kā tiek 
piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 96/71/EK15 noteikumi par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/67/ES16 noteikumi par 
administratīvajām prasībām. Nepietiekami 
koordinēti valstu pasākumi attiecībā uz to, 
kā piemērojami noteikumi par 
autotransporta nozarē strādājošo darba 
ņēmēju norīkošanu darbā un nodrošināma 
to izpilde, ir radījuši lielu administratīvo 
slogu Savienības pārvadātājiem, kuri ir 
nerezidenti. Tā rezultātā ir nevajadzīgi 
ierobežota brīvība sniegt pārrobežu 
autotransporta pakalpojumus, kas arī 
negatīvi atsaucas uz darbvietām.

(9) Izteikti mobilajā autotransporta 
nozarē ir arī radušās grūtības tajā, kā tiek 
piemēroti Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 96/71/EK15 noteikumi par darba 
ņēmēju norīkošanu darbā un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/67/ES16 noteikumi par 
administratīvajām prasībām. Nepietiekami 
koordinēti valstu pasākumi attiecībā uz to, 
kā piemērojami noteikumi par 
autotransporta nozarē strādājošo darba 
ņēmēju norīkošanu darbā un nodrošināma 
to izpilde, ir radījuši lielu administratīvo 
slogu Savienības pārvadātājiem un 
negodīgu konkurenci starp nozares 
uzņēmumiem.

__________________ __________________

Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
1996. gada 16. decembra 
Direktīva 96/71/EK par darba ņēmēju 
norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas 
jomā (OV L 18, 21.1.97., 1. lpp.).
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Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES 
par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI 
regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
2014. gada 15. maija Direktīva 2014/67/ES 
par to, kā izpildīt Direktīvu 96/71/EK par 
darba ņēmēju norīkošanu darbā 
pakalpojumu sniegšanas jomā, un ar ko 
groza Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulu (ES) Nr. 1024/2012 par 
administratīvo sadarbību, izmantojot 
Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (“IMI 
regula”) (OV L 159, 28.5.2014., 11. lpp.).

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
9.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Starptautisko autotransporta 
uzņēmumu izveides noteikumu 
neievērošana rada atšķirības visā iekšējā 
tirgū un sekmē negodīgas konkurences 
attīstību starp uzņēmumiem. Tādēļ 
starptautisko autotransporta uzņēmumu 
izveides nosacījumi būtu jāpadara 
stingrāki un vieglāk uzraugāmi, lai jo 
īpaši apkarotu "pastkastītes" uzņēmumu 
izveidi.

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Savā 2016. gada 8. marta 
priekšlikumā17 pārskatīt 
Direktīvu 96/71/EK Komisija atzina, ka 
minētās direktīvas īstenošana izteikti 
mobilajā autotransporta nozarē rada 
specifiskus juridiska rakstura jautājumus 
un grūtības, un norādīja, ka būtu pareizāk 
tos risināt ar īpaši autotransporta nozarei 
izstrādātiem tiesību aktiem.

(10) Savā 2016. gada 8. marta 
priekšlikumā pārskatīt 
Direktīvu 96/71/EK17 Komisija atzina, ka 
minētās direktīvas īstenošana izteikti 
mobilajā autotransporta nozarē rada 
specifiskus juridiska rakstura jautājumus 
un grūtības, un norādīja, ka būtu pareizāk 
tos risināt ar īpaši autotransporta nozarei 
izstrādātiem tiesību aktiem. Tomēr, ņemot 
vērā to, ka autotransporta nozare ir viena 
no neaizsargātākajām nozarēm, 
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Direktīvas 96/71/EK minimālās 
aizsardzības normas būtu jāpiemēro 
visiem darba ņēmējiem.

__________________ __________________

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Tā kā Savienībā trūkst 
transportlīdzekļu vadītāju, darba 
apstākļus vajadzētu būtiski uzlabot, lai 
palielinātu šīs profesijas pievilcīgumu.

Grozījums Nr. 15

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 
īstenošana, ņemot vērā autotransporta 
nozarē nodarbinātajam darbaspēkam 
raksturīgo ļoti augsto mobilitāti un 
nodrošinot līdzsvaru starp
transportlīdzekļu vadītāju sociālo 
aizsardzību un pārvadātāju brīvību sniegt 
pārrobežu pakalpojumus.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums
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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 uzņemošās 
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.

__________________ __________________

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.).

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.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
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.).

Eiropas Parlamenta un Padomes 
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.).

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Tranzīta pārvadājumu specifikas 
un transportlīdzekļa vadītāja 
nepietiekamās saiknes ar uzņemošās 
dalībvalsts teritoriju dēļ tranzīta 
pārvadājumi būtu jāizslēdz no šīs 
direktīvas darbības jomas.

Grozījums Nr. 18

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..

Grozījums Nr. 19

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 
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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.

Grozījums Nr. 20

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.

Grozījums Nr. 21
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.
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Grozījums Nr. 22

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;

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – c 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.

Grozījums Nr. 24

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 

Komisija ar īstenošanas aktiem nosaka 
vienotu formulu uzņēmumu riska 
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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.

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.

Grozījums Nr. 25

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;

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2006/22/EK
9. pants – 5.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pantam pievieno šādu punktu:

“5.a Viedo tahogrāfu, kas norāda 
transportlīdzekļu vadītāju atrašanās vietu 
56 dienu laikposmā, līdz 2020. gada 
2. janvārim uzstāda visos 
transportlīdzekļos, ar kuriem veic 
starptautiskus un kabotāžas 
pārvadājumus.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā pantā ir paredzēti īpaši 
noteikumi attiecībā uz dažiem 
Direktīvas 96/71/EK aspektiem, kas saistīti
ar autotransporta nozarē strādājošo darba 
ņēmēju norīkošanu darbā, un Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/67/ES aspektiem, kas 
saistīti ar administratīvajām prasībām un 
kontroles pasākumiem attiecībā uz šādu 
transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu 
darbā.

1. Šajā pantā ir paredzēti īpaši 
noteikumi attiecībā uz Direktīvas 96/71/EK 
izpildi saistībā ar autotransporta nozarē 
strādājošo darba ņēmēju norīkošanu darbā 
un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2014/67/ES izpildi saistībā ar 
administratīvajām prasībām un kontroles 
pasākumiem attiecībā uz šādu 
transportlīdzekļu vadītāju norīkošanu 
darbā.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Viedo tahogrāfu, kas norāda 
transportlīdzekļu vadītāju atrašanās vietu 
56 dienu laikposmā, līdz 2020. gada
2. janvārim uzstāda visos 
transportlīdzekļos, ar kuriem veic 
starptautiskus un kabotāžas 
pārvadājumus.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Tranzīts ir izslēgts no šīs direktīvas 
un Direktīvas 96/71/EK piemērošanas 
jomas.
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Grozījums Nr. 30

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. 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
un kabotāžas pārvadājumi, kas definēti 
Regulās (EK) Nr. 1072/2009 un (EK) 
Nr. 1073/2009.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis Direktīvu 96/71/EK un 
Direktīvu 2014/67/ES visā norīkojuma 
laikposmā savā teritorijā piemēro 
autotransporta nozarē strādājošajiem 
transportlīdzekļu vadītājiem, kas 
nodarbināti 1. panta 3. punkta a), b) un 
c) apakšpunktā minētajos uzņēmumos, 
kad tiek veikti Direktīvas 92/106/EEK 
4. pantā minēti kravas pārvadājumi 
kombinēto pārvadājumu autoceļa posmos.

Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3.b punkts (jauns)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.b Saskaņā ar Direktīvas 96/71/EK 
3. panta 1. punkta pirmās daļas b) un 
c) apakšpunktu gadījumā, ja tās pašas 
dienas laikā autotransporta pārvadājumi 
tiek veikti vairākās dalībvalstīs, piemēro 
tos noteikumus un nosacījumus, kuri 
norīkotajam transportlīdzekļa vadītājam ir 
labvēlīgākie.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Dalībvalstis var noteikt tikai šādas 
administratīvās prasības un kontroles 
pasākumus:

4. Dalībvalstis attiecībā uz katru 
norīkoto transportlīdzekļa vadītāju nosaka 
pienākumu citā dalībvalstī reģistrētam 
autopārvadātājam ar Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmas (IMI) starpniecību, 
izmantojot standarta elektronisku 
veidlapu, ko izstrādājusi un darījusi 
pieejamu Komisija, nekavējoties nosūtīt 
vienkāršu norīkojuma deklarāciju valsts 
kompetentajām iestādēm ne vēlāk kā līdz 
norīkojuma laikposma sākumam visās 
Savienības oficiālajās valodās, norādot 
šādu informāciju:

(a) pienākumu citā dalībvalstī 
reģistrētam autopārvadātājam 
elektroniski nosūtīt norīkojuma 
paziņojumu valsts kompetentajām 
iestādēm ne vēlāk kā līdz norīkojuma 
laikposma sākumam uzņemošās 
dalībvalsts oficiālajā valodā vai angļu 
valodā, norādot tikai šādu informāciju:

(i) autopārvadātāja identitāte; (i) autopārvadātāja identitāte un 
meitasuzņēmuma gadījumā galvenā 
biroja adrese;

(ii) pārvadājumu vadītāja vai citas(-u) 
kontaktpersonas(-u) kontaktinformācija 
uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī, lai 

(ii) pārvadājumu vadītāja vai citas(-u) 
kontaktpersonas(-u) kontaktinformācija 
uzņēmuma reģistrācijas dalībvalstī, lai 



PE615.267v02-00 20/29 AD\1147481LV.docx

LV

sazinātos ar tās uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā tiek sniegti 
pakalpojumi, kā arī lai nosūtītu un saņemtu 
dokumentus un paziņojumus;

sazinātos ar tās uzņēmējas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurā tiek sniegti 
pakalpojumi, kā arī lai nosūtītu un saņemtu 
dokumentus un paziņojumus;

(iii) paredzamais norīkoto 
transportlīdzekļu vadītāju skaits un
identitāte;

(iii) informācija par norīkoto 
transportlīdzekļa vadītāju, tostarp šāda 
informācija: identitāte, dzīvesvietas valsts, 
darba tiesības, ko piemēro darba 
līgumam, valsts, kurā veic sociālās 
iemaksas, un sociālās apdrošināšanas 
numurs;

(iv) paredzamais norīkojuma ilgums,
plānotais sākuma un beigu datums;

(iv) katra strādājošā plānotais 
norīkojuma sākuma un beigu datums, 
neminot iespējamu pagarinājumu, kas 
vajadzīgs neparedzētu apstākļu dēļ;

(v) norīkojuma izpildē izmantoto 
transportlīdzekļu valsts reģistrācijas 
numuri;

(v) norīkojuma izpildē izmantoto 
transportlīdzekļu valsts reģistrācijas 
numuri;

(vi) sniegto autopārvadājumu 
pakalpojumu veids, proti, kravu 
pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, 
starptautiskie pārvadājumi, kabotāžas 
pārvadājumi;

(vi) sniegto autopārvadājumu 
pakalpojumu veids, proti, kravu 
pārvadājumi, pasažieru pārvadājumi, 
starptautiskie pārvadājumi, kabotāžas 
pārvadājumi.

Vienkārša deklarācija, kas minēta 
pirmajā daļā, var attiekties uz ne vairāk 
kā sešu mēnešu laikposmu, un to bez 
liekas kavēšanās elektroniski atjauno 
autotransporta pārvadātājs saskaņā ar 
pastāvošo faktisko situāciju.

4a. Dalībvalstis var papildus noteikt 
šādas administratīvās prasības un 
kontroles pasākumus:

(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;

(a) pienākumu autopārvadātājam papīra 
vai elektroniskā formātā iesniegt 
transportlīdzekļa vadītājam šādus 
dokumentus, kas vajadzīgi pārbaudēm uz 
ceļa:

(i) vienkāršu 4. punktā minētās 
deklarācijas kopiju,
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(ii) pierādījumu uzņēmējā dalībvalstī 
veiktajam pārvadājumam, kas minēts 
8. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1072/2009.

(iii) elektronisku preču pavadzīmi (e-
CMR);

(iv) darba līguma kopiju uzņēmējas 
dalībvalsts oficiālā valodā vai angļu 
valodā;

(v) algas lapu par pēdējiem diviem 
mēnešiem kopiju;

(c) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamus 
tahogrāfa datus un jo īpaši to dalībvalstu 
valsts kodus, kurās transportlīdzekļa 
vadītājs ir uzturējies, veicot starptautiskus 
autopārvadājumus vai kabotāžas 
pārvadājumus;

(b) pienākumu transportlīdzekļa 
vadītājam glabāt un pēc pieprasījuma 
pārbaudes laikā uz ceļa darīt pieejamus 
attiecīgos tahogrāfa datus un jo īpaši 
vadītāja karti, kurā reģistrēti robežu 
šķērsošanas gadījumi, un to dalībvalstu 
valsts kodus, kurās transportlīdzekļa 
vadītājs ir braucis, veicot starptautiskus 
autopārvadājumus vai kabotāžas 
pārvadājumus;

(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/EEK20 3. panta izpratnē līdzvērtīga 
dokumenta kopiju;

(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;

(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 

(c) pienākumu autopārvadātājam pēc 
uzņemošās dalībvalsts iestāžu pieprasījuma 
pēc tam, kad ir beidzies norīkojuma 
laikposms, bez liekas kavēšanās iesniegt šā 
punkta a) un b) apakšpunktā minēto 
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dokumentu kopijas papīra vai elektroniskā 
formātā.

dokumentu kopijas, tostarp attiecīgo algas 
lapu kopijas, papīra vai elektroniskā 
formātā.

__________________ __________________

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.).

Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Dalībvalstis var noteikt citas 
administratīvas prasības un kontroles 
pasākumus gadījumam, ja rastos 
situācijas vai jauni notikumi, no kuriem 
izriet, ka esošās administratīvās prasības 
un kontroles pasākumi nav pietiekami vai 
efektīvi, lai nodrošinātu efektīvu 
pārraudzību attiecībā uz Direktīvā 
96/71/EK [Direktīva 2014/67/ES] un šajā 
direktīvā noteikto pienākumu ievērošanu, 
ja tie ir pamatoti un samērīgi.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c Dalībvalstis paziņo Komisijai un
informē pakalpojumu sniedzējus par 
visiem 4.a punktā minētajiem 
pasākumiem, ko tās piemēro vai ir 
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īstenojušas. Komisija minētos pasākumus 
paziņo pārējām dalībvalstīm. Informāciju 
pakalpojumu sniedzējiem dara vispārēji 
pieejamu vienotajā valsts oficiālajā 
tīmekļa vietnē, kas minēta Direktīvas 
2014/67/ES 5. pantā. Komisija cieši 
pārrauga 4.c punktā minēto pasākumu 
piemērošanu, novērtē to atbilstību 
Savienības tiesību aktiem un vajadzības 
gadījumā veic nepieciešamos pasākumus 
saskaņā ar pilnvarām, kuras tai piešķirtas 
ar LESD. Komisija regulāri informē 
Padomi par pasākumiem, par kuriem 
paziņojušas dalībvalstis, un vajadzības 
gadījumā par tās analīzes vai novērtējuma 
situāciju.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d Šīs direktīvas 2. panta 4.a punkta 
a), b) un c) apakšpunktā minētos 
pierādījumus glabā transportlīdzeklī un 
uzrāda dalībvalsts, kura uzņem norīkoto 
transportlīdzekļa vadītāju, pilnvarotiem 
inspekcijas darbiniekiem pārbaudes uz 
autoceļa laikā.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e Lai novērtētu, vai Direktīvas 
96/71/EK un Direktīvas 2014/67/ES 
noteikumi ir izpildīti, uzņēmējas 
dalībvalsts kompetentās iestādes šādu 
pārbaužu laikā uz ceļiem pārbauda:
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(a) tahogrāfa datus par attiecīgo 
dienu un iepriekšējām 56 dienām;

(b) elektroniskās preču pavadzīmes 
par attiecīgo dienu un iepriekšējām 
56 dienām;

(c) dokumentus, kas minēti 4.a punkta 
a), b) un c) apakšpunktā.

Iestādes, kas veic pārbaudes uz autoceļa, 
visu iepriekšējā punktā minēto 
informāciju nosūta tās dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kura ir atbildīga 
par atbilsmes Direktīvai 96/71/EK un 
Direktīvai 2014/67/ES novērtēšanu.

Lai veicinātu šīs direktīvas īstenošanu, 
dalībvalstu kompetentās iestādes 
sadarbojas, sniedzot savstarpēju palīdzību 
un apmainoties ar visu būtisko 
informāciju, ievērojot nosacījumus, kas 
izklāstīti Direktīvā 2014/67/ES un Regulā 
(EK) Nr. 1071/2009.

Lai palielinātu pārrobežu izpildes un 
mērķtiecīgo pārbaužu efektivitāti, 
dalībvalstis visām iesaistītajām 
pilnvarotajām inspekcijas iestādēm 
nodrošina reāllaika piekļuvi Iekšējā tirgus 
informācijas sistēmai (IMI), dalībvalstu 
elektroniskajiem reģistriem, kas izveidoti, 
īstenojot Regulu (EK) Nr. 1071/2009, 
vienkāršām deklarācijām, kas minētas 
šā panta 4. punktā, kā arī citām būtiskām 
datubāzēm.

Pamatojums

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 
authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 
However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 
in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 
authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 
transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 
which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 
is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 
nature of the sector.
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Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 4.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.f Lai nodrošinātu pēc iespējas 
lielāku pārredzamību, tiek publiskots tādu 
autopārvadātāju Savienības saraksts, kuri 
neatbilst attiecīgajām juridiskajām 
prasībām. Šādu Savienības sarakstu 
sagatavo, pamatojoties uz kopīgiem 
kritērijiem, kas izstrādāti Savienības 
līmenī un ko katru gadu pārskata Eiropas 
Darba iestāde. Savienības sarakstā 
iekļautajiem autopārvadātājiem piemēro 
darbības aizliegumu. Savienības sarakstā 
paredzētie darbības aizliegumi ir spēkā 
visu dalībvalstu teritorijā. Izņēmuma 
gadījumos dalībvalstis var veikt 
vienpusējus pasākumus. Ārkārtas 
gadījumos un saskaroties ar 
neparedzētām drošības problēmām, 
dalībvalstīm ir iespēja nekavējoties 
piemērot darbības aizliegumu savā 
teritorijā.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. 4. punkta a) apakšpunkta 
vajadzībām autopārvadātājs var iesniegt 
norīkojuma paziņojumu par laikposmu, 
kas nepārsniedz sešus mēnešus.

svītrots

Pamatojums

Norīkojuma deklarācijai, kas sniegta par transportlīdzekļu vadītāju grupu un visu veidu 
transportlīdzekļiem par sešu mēnešu laikposmu, nav nekādas pievienotās vērtības attiecībā uz 
izpildi, jo tajā sniegta tikai ļoti vispārīga informācija, pamatojoties uz kuru izpildes iestādes 
nevar veikt novērtējumu par norīkojuma patiesumu. Savukārt norīkojuma deklarācija par 
katru transportlīdzekļa vadītāju un katru norīkojuma situāciju nodrošina patiesu un izpildāmu 
saikni starp pārvadājumu, no vienas puses, un tajā iesaistīto transportlīdzekļa vadītāju un 
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transportlīdzekli, no otras puses. Tā ir vienīgā iespēja, kā novērst iespējamos pārkāpumus.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Dalībvalstu kompetentās iestādes 
cieši sadarbojas, sniedz savstarpēju 
palīdzību un apmainās ar visu būtisko 
informāciju, ievērojot nosacījumus, kas 
izklāstīti Direktīvā 2014/67/ES un Regulā 
(EK) Nr. 1071/2009.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 5.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.c Lai palielinātu pārrobežu izpildes 
un mērķtiecīgo pārbaužu efektivitāti, 
dalībvalstis visām attiecīgajām iestādēm 
nodrošina reāllaika piekļuvi IMI, 
dalībvalstu elektroniskajiem reģistriem, 
kas izveidoti, īstenojot Regulu (EK) 
Nr. 1071/2009, vienkāršām deklarācijām, 
kas minētas šā panta 4. punktā, kā arī 
citām būtiskām datubāzēm.

Grozījums Nr. 42

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis vēlākais līdz [..] 
[Transponēšanai tiks atvēlēts pēc iespējas 
īsāks laiks, kas caurmērā nepārsniegs 
divus gadus] pieņem un publicē 

Dalībvalstis līdz … [divi gadi pēc šīs 
direktīvas stāšanās spēkā datuma] pieņem 
un publicē normatīvos un administratīvos 
aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs 
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normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis nekavējoties dara 
Komisijai zināmu minēto noteikumu 
tekstu.

direktīvas prasības. Dalībvalstis 
nekavējoties dara Komisijai zināmu minēto 
noteikumu tekstu.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz datumam, kas minēts otrajā daļā, 
Direktīva 2003/88/EK, Direktīva 96/71/EK 
un Direktīva 2014/67/ES ir piemērojamas 
pilnībā.
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