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27.6.2018 A8-0205/103 

Grozījums Nr.  103 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 – 2.b punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

6.pants – 2. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2b) Regulas 6. panta 2. punktu groza 

šādi: 

2. Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas 

laikposms nepārsniedz 56 stundas un 

nepārsniedz maksimālo iknedēļas darba 

laiku, kas noteikts Direktīvā 2002/15/EK. 

”2. Iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas 

laikposms nepārsniedz 48 stundas un 

nekad nepārsniedz maksimālo iknedēļas 

darba laiku, kas noteikts 

Direktīvā 2002/15/EK.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0013.02/DOC_1&format=PDF) 

Pamatojums 

Šādi iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikposmu saskaņo ar Eiropas iedzīvotāju 

parastajiem darba laika nosacījumiem saskaņā ar Direktīvu 2003/88/EK. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Grozījums Nr.  104 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 – 2.c punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

6.pants – 3. punkts 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (2 c) Regulas 6. panta 3. punktu groza 

šādi: 

3. Kopējais uzkrātais transportlīdzekļa 

vadīšanas laikposms divu secīgu nedēļu 

laikā nepārsniedz 90 stundas. 

”3. Kopējais uzkrātais transportlīdzekļa 

vadīšanas laikposms divu secīgu nedēļu 

laikā nepārsniedz 80 stundas.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0013.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Grozījums Nr.  105 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 – 3.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

7.pants – 1. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3a) Regulas 7. panta 1. punktu groza 

šādi: 

Pēc četrarpus transportlīdzekļa vadīšanas 

stundām transportlīdzekļa vadītājs ņem 

vismaz 45 minūšu pārtraukumu, izņemot 

gadījumu, ja viņš sāk atpūtas laikposmu. 

“Pēc četrarpus transportlīdzekļa vadīšanas 

stundām transportlīdzekļa vadītājs ņem 

vismaz 60 minūšu pārtraukumu, izņemot 

gadījumu, ja viņš sāk atpūtas laikposmu.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0013.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Grozījums Nr.  106 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 – 3.b punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

7.pants – 2. daļa 

 
Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (3b) Regulas 7. panta 2. punktu groza 

šādi: 

Šo pārtraukumu var aizstāt ar vismaz 15 

minūšu ilgu pārtraukumu, kam seko 

vismaz 30 minūšu ilgs pārtraukums, kas 

katrs sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu 

pirmās daļas noteikumiem. 

“Šo pārtraukumu var aizstāt ar vismaz 

30 minūšu ilgu pārtraukumu, kam seko 

vismaz 30 minūšu ilgs pārtraukums, kas 

katrs sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu 

pirmās daļas noteikumiem.” 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0013.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Grozījums Nr.  107 

Keith Taylor 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

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 – 9. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

15. pants 

 
Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) regulas 15. pantu aizstāj ar šādu: svītrots 

“15. pants  

Dalībvalstis nodrošina, ka 3. panta 

a) punktā minēto transportlīdzekļu 

vadītājiem piemēro attiecīgās valsts 

tiesību aktus, kas nodrošina atbilstīgu 

aizsardzību saistībā ar pieļaujamajiem 

transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, 

obligātajiem pārtraukumiem un atpūtas 

laikposmiem. Dalībvalstis informē 

Komisiju par attiecīgajiem valsts 

noteikumiem, ko tās piemēro šādu 

transportlīdzekļu vadītājiem.” 

 

Or. en 

 


