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21.3.2019 A8-0205/119

Grozījums Nr. 119
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Labi darba apstākļi 
transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi 
uzņēmējdarbības nosacījumi 
autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši 
svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi 
funkcionējošu un sociāli atbildīgu 
autotransporta nozari. Lai šo procesu 
veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās 
jomas noteikumi autotransporta nozarē 
būtu skaidri, atbilstoši mērķim, viegli 
piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu 
sekmīgi un konsekventi īstenoti visā 
Savienībā.

(1) Labi darba apstākļi 
transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi 
uzņēmējdarbības nosacījumi 
autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši 
svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi 
funkcionējošu un sociāli atbildīgu 
autotransporta nozari, kas spēj piesaistīt 
kvalificētus darbiniekus. Lai šo procesu 
veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās 
jomas noteikumi autotransporta nozarē 
būtu skaidri, samērīgi, atbilstoši mērķim, 
viegli piemērojami un kontrolējami, kā arī 
tiktu sekmīgi un konsekventi īstenoti visā 
Savienībā.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/120

Grozījums Nr. 120
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (1a) Eiropas Darba iestādes izveidei 
varētu būt liela nozīme šajā regulā 
paredzēto noteikumu piemērošanā, it 
sevišķi palīdzot valstu iestādēm koordinēt 
pārbaudes, apmainīties ar informāciju un 
labāko praksi un apmācīt inspektorus.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/121

Grozījums Nr. 121
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Izvērtējot autotransporta nozarē 
spēkā esošo Savienības sociālās jomas 
noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 
īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, 
esošajā tiesiskajā regulējumā tika 
konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 
nepiemēroti noteikumi par iknedēļas 
atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, 
pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa 
vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi 
par transportlīdzekļu vadītāju iespējām 
atgriezties mājās noved pie tā, ka 
dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos 
noteikumus un nodrošina to izpildi. 
Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas 
vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk 
palielina juridisko nenoteiktību un veicina 
nevienlīdzīgu attieksmi pret 
transportlīdzekļu vadītājiem un 
pārvadātājiem.

(2) Izvērtējot autotransporta nozarē 
spēkā esošo Savienības sociālās jomas 
noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 
īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, 
tiesiskā regulējuma īstenošanā tika 
konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri 
noteikumi par iknedēļas atpūtas 
laikposmiem, atpūtas telpām, 
pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa 
vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi 
par transportlīdzekļu vadītāju iespējām 
atgriezties mājās vai doties uz citu viņu 
izvēlētu vietu noved pie tā, ka dalībvalstis 
atšķirīgi interpretē šos noteikumus un 
nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis 
nesen ir pieņēmušas vienpusējus 
pasākumus, kas vēl vairāk palielina 
juridisko nenoteiktību un veicina 
nevienlīdzīgu attieksmi pret 
transportlīdzekļu vadītājiem un 
pārvadātājiem.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 15. marta Regula (EK) 
Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās 
jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar 
autotransportu, groza Padomes Regulu 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 15. marta Regula (EK) 
Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās 
jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar 
autotransportu, groza Padomes Regulu 
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(EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 
1. lpp.).

(EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu 
(EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 
1. lpp.).

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/122

Grozījums Nr. 122
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post 
izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls 
Savienības sociālās jomas noteikumu 
nekonsekventai un nesekmīgai izpildes 
nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri 
noteikumi, neefektīvs kontroles rīku 
pielietojums un nepietiekama dalībvalstu 
administratīvā sadarbība.

(3) Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post 
izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls 
Savienības sociālās jomas noteikumu 
nekonsekventai un nesekmīgai izpildes 
nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri 
noteikumi, neefektīvs un nevienlīdzīgs 
kontroles rīku pielietojums un 
nepietiekama dalībvalstu administratīvā 
sadarbība.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/123

Grozījums Nr. 123
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Skaidri un piemēroti noteikumi un 
to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī 
izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, 
proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju 
darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt 
neizkropļotu konkurenci starp 
pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes 
drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

(4) Skaidri un piemēroti noteikumi un 
to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī 
izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, 
proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju 
darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt 
neizkropļotu un godīgu konkurenci starp 
pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes 
drošību visiem satiksmes dalībniekiem.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/124

Grozījums Nr. 124
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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) Preču pārvadājumi būtiski atšķiras 
no pasažieru pārvadājumiem. 
Tālsatiksmes autobusu vai tuvsatiksmes 
autobusu vadītāji ir ciešā saskarsmē ar 
pasažieriem un viņiem vajadzētu būt 
iespējai elastīgāk izmantot pārtraukumus, 
nepārsniedzot transportlīdzekļa vadīšanas 
laiku, nesaīsinot atpūtas laiku un 
nesamazinot pārtraukumu skaitu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/125

Grozījums Nr. 125
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 
iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 
pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 
mājām. Esošās prasības attiecībā uz 
regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi 
paildzina šos laikposmus. Tādēļ ir vēlams 
pielāgot noteikumus par regulāro 
iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu 
vadītājiem kļūtu vieglāk veikt 
pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un 
lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu 
izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai 
viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi 
saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ir 
arī jānodrošina, ka pārvadātāji organizē 
transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 
prom no mājām pavadītais laiks nebūtu 
pārmērīgi ilgs.

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 
iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 
pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 
mājām. Tādēļ ir vēlams panākt, ka 
noteikumi par regulāro iknedēļas atpūtu 
tiek piemēroti tā, lai transportlīdzekļu 
vadītājiem kļūtu vieglāk veikt 
pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un 
lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu 
izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai 
viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi 
saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. 
Drošu un pienācīgu darba apstākļu 
nodrošināšanai ir jāpanāk, ka pārvadātāji 
organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu 
tā, lai viņu prom no mājām pavadītais laiks 
nebūtu pārmērīgi ilgs, lai transportlīdzekļu 
vadītājiem būtu iespēja regulāri 
atgriezties mājās un lai viņi varētu 
izmantot pienācīgus atpūtas apstākļus 
kvalitatīvās izmitināšanas vietās. Ja 
transportlīdzekļa vadītājs nolemj pavadīt 
atpūtas laiku mājās, pārvadājumu 
uzņēmumam būtu jānodrošina viņam 
finanšu vai praktiski līdzekļi tur 
atgriezties. Turklāt atpakaļceļam 
nepieciešamo laiku nebūtu jāņem vērā 
atpūtas laikposma ilguma aprēķināšanā. 
Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas pavadīt 
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atpūtas laiku citā vietā, kas nav viņa 
mājas, tas nebūtu jāņem vērā, aprēķinot 
vadītāja tiesības uz ceļa dienas naudu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/126

Grozījums Nr. 126
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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. Tādēļ labu 
darba apstākļu un transportlīdzekļu 
vadītāju drošības panākšanai ir lietderīgi 
precizēt šo prasību, lai nodrošinātu, ka 
transportlīdzekļu vadītājiem, ja tiem liegta 
iespēja būt mājās, uz regulāro iknedēļas 
atpūtas laikposmu tiek piedāvāta 
kvalitatīva un abiem dzimumiem 
piemērota izmitināšana vai 
transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta un 
darba devēja apmaksāta cita vieta. 
Dalībvalstīm būtu jānodrošina pietiekami 
daudz drošu stāvvietu, kas ir pielāgotas 
transportlīdzekļu vadītāju vajadzībām.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/127

Grozījums Nr. 127
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (7a) Daudzās autopārvadājumu 
darbībās Savienībā brauciena daļa ir 
transportēšana ar prāmi vai vilcienu. 
Tāpēc attiecībā uz šādām darbībām būtu 
jāparedz skaidri un atbilstīgi noteikumi 
par atpūtas laikposmiem un 
pārtraukumiem.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāparedz izņēmumi attiecībā uz iknedēļas atpūtas laikposmiem, ja reiss ietver garu 
transportēšanu ar prāmi vai vilcienu, galvenokārt attiecībā uz reģioniem ES nomalēs.
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21.3.2019 A8-0205/128

Grozījums Nr. 128
Marita Ulvskog
Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas 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
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

 (8a) Lai nodrošinātu transportlīdzekļu 
vadītāju darba apstākļus kravu 
iekraušanas un izkraušanas vietās, šādu 
vietu īpašniekiem un operatoriem būtu 
transportlīdzekļa vadītājam jānodrošina 
piekļuve personiskās higiēnas 
aprīkojumam.

Or. en


