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Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c) apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.b punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

8.b Transporta uzņēmums organizē 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

transportlīdzekļu vadītāji katrā triju secīgu 

nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro 

iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu 

vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās.”; 

8.b Transporta uzņēmums organizē 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

transportlīdzekļu vadītāji pirms katra četru 

secīgu nedēļu laikposma beigām vismaz 

vienu regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

vai vienu vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas 

atpūtas laikposmu, ko izmanto kā 

kompensāciju par saīsinātu iknedēļas 

atpūtu, varētu pavadīt mājās vai citā viņu 

izvēlētā vietā. Transportlīdzekļa vadītājs 

rakstiski informē pārvadājumu 

uzņēmumu ne vēlāk kā divas nedēļas 

pirms šāda atpūtas laikposma, ja tas tiks 

veikts vietā, kas nav transportlīdzekļa 

vadītāja mājas. Ja transportlīdzekļa 

vadītājs šo atpūtu vēlas izmantot mājās, 

pārvadājumu uzņēmums nodrošina 

vadītājam nepieciešamos līdzekļus, lai 

tajās atgrieztos. 

 Transportlīdzekļa vadītājs deklarē, ka tas 

ir pavadījis regulāro iknedēļas atpūtas 
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laikposmu vai vismaz 45 stundas ilgu 

iknedēļas atpūtas laikposmu, ko izmanto 

kā kompensāciju par iepriekšēju saīsinātu 

iknedēļas atpūtu, citā paša izvēlētā vietā. 

Šo deklarāciju glabā uzņēmuma telpās.  

Or. en 

 

 


