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27.6.2018 A8-0205/108 

Grozījums Nr.  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 

2.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (2a)  Dzīvesvietai būtu jānozīmē 

transportlīdzekļu vadītāja reģistrēto 

dzīvesvietu kādā no dalībvalstīm. 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1157492LV.docx  PE621.703v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.6.2018 A8-0205/109 

Grozījums Nr.  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 

5.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Pasažieru pārvadājumi būtiski 

atšķiras no kravu pārvadājumiem. 

Ceļojumu autobusu vadītāji ir ciešā 

kontaktā ar pasažieriem un viņiem ir 

jāspēj elastīgi izmantot pārtraukumus. 

Tiem nevajadzētu nedz pagarināt 

transportlīdzekļa vadīšanas laiku vai 

saīsināt atpūtas laiku, nedz arī ietekmēt 

citas paredzētās darbības saistībā ar 

braucieniem. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/110 

Grozījums Nr.  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 

6.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Transportlīdzekļu vadītājiem 

papildus savam galvenajam uzdevumam, 

proti, braukšanai, ir jāveic arī citas 

darbības, piemēram, iekraušana un 

izkraušana, transportlīdzekļa apkope, 

maršruta sagatavošanu un citi uzdevumi. 

Šie uzdevumi ir jāņem vērā, nosakot 

darba stundas un atbilstīgus atpūtas 

laikposmus. 

Or. en 

Pamatojums 

Uzņēmumi, kuros strādā transportlīdzekļu vadītāji ar zemu atalgojumu, gūst labumu no 

nesegtām ekspluatācijas izmaksām, jo tie veicina iknedēļas pārtraukumus transportlīdzekļa 

kabīnē, kaut arī šie pārtraukumi kaitē vadītāju labklājībai un apdraud ceļu satiksmes drošību. 



 

AM\1157492LV.docx  PE621.703v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

27.6.2018 A8-0205/111 

Grozījums Nr.  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un 

īsteno prasības par iknedēļas atpūtu 

attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada 

iknedēļas atpūtas laikposms. Tādēļ ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

tiek piedāvāta pienācīga izmitināšana. 

(7) Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un 

īsteno prasības par iknedēļas atpūtu 

attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada 

iknedēļas atpūtas laikposms. Vadītāja 

iknedēļas atpūta jāveic ārpus 

transportlīdzekļa kabīnes: tādēļ ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

tiek piedāvāta pienācīga izmitināšana. 

Or. en 

Pamatojums 

Uzņēmumi, kuros strādā transportlīdzekļu vadītāji ar zemu atalgojumu, gūst labumu no 

nesegtām ekspluatācijas izmaksām, jo tie veicina iknedēļas pārtraukumus transportlīdzekļa 

kabīnē, kaut arī šie pārtraukumi kaitē vadītāju labklājībai un apdraud ceļu satiksmes drošību. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Grozījums Nr.  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(b) mājas vai cita transportlīdzekļa 

vadītāja izvēlēta privāta vieta. 

(b) mājas, proti, transportlīdzekļu 

vadītāja reģistrēta dzīvesvieta. 

Or. en 

Pamatojums 

Prasot pavadīt šos laikposmus “privātā vietā” var tikt veicināta nelikumīga rīcība. 
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27.6.2018 A8-0205/113 

Grozījums Nr.  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF 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 – 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 katrā divu 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.; 

Or. en 

 

 


