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22.3.2019 A8-0205/317

Grozījums Nr. 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – -1. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
3. pants – 1. daļa – aa punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-1. Regulas 3. panta aa) punktu aizstāj ar 
šādu:

3. pants – 1. daļa – aa punkts “3. pants – 1. daļa – aa punkts

(aa) transportlīdzekļiem vai 
transportlīdzekļu kombinācijām, kuru 
maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 
7,5 tonnas un kurus izmanto tādu 
materiālu, iekārtu vai mehānismu 
pārvadāšanai, ko transportlīdzekļa vadītājs 
izmanto darba veikšanā, un kurus izmanto 
tikai 100 km rādiusā no uzņēmuma bāzes 
vietas un ar nosacījumu, ka 
transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja 
pamatnodarbošanās;

(aa) transportlīdzekļiem vai 
transportlīdzekļu kombinācijām, kuru 
maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 
7,5 tonnas un kurus izmanto tādu 
materiālu, iekārtu vai mehānismu 
pārvadāšanai, ko transportlīdzekļa vadītājs 
izmanto darba veikšanā, vai tādu 
amatnieciski darinātu preču piegādei, 
kuras ražotas uzņēmumā, kas nodarbina 
transportlīdzekļa vadītāju, un kurus 
izmanto tikai 150 km rādiusā no 
uzņēmuma bāzes vietas un ar nosacījumu, 
ka transportlīdzekļa vadīšana nav vadītāja 
pamatnodarbošanās;”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=LV)
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22.3.2019 A8-0205/318

Grozījums Nr. 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
6. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

2.a regulas 6. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu:

3. Kopējais uzkrātais transportlīdzekļa 
vadīšanas laikposms divu secīgu nedēļu 
laikā nepārsniedz 90 stundas.

“3. Kopējais uzkrātais transportlīdzekļa 
vadīšanas laikposms četru secīgu nedēļu 
laikā nepārsniedz 180 stundas.” 

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=en)
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22.3.2019 A8-0205/319

Grozījums Nr. 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
7. pants – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts 
pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa 
vadītājiem, var nolemt ņemt 45 minūtes 
ilgu pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru 
vada cits transportlīdzekļu vadītājs, ar 
nosacījumu, ka pārtraukumā esošais 
transportlīdzekļa vadītājs neasistē tam 
vadītājam, kurš vada transportlīdzekli.

Transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts 
pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa 
vadītājiem, var nolemt ņemt 45 minūtes 
ilgu pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru 
vada cits transportlīdzekļu vadītājs, ar 
nosacījumu, ka pārtraukumā esošais 
transportlīdzekļa vadītājs neasistē tam 
vadītājam, kurš vada transportlīdzekli.

Pārvadājot pasažierus ar autotransportu, 
transportlīdzekļa vadītājs var izvēlēties 
izmantot vismaz 30 minūtes ilgu 
pārtraukumu, kam seko vismaz 
15 minūtes ilgi pārtraukumi, kas sadalīti 
visā laikposmā tā, lai atbilstu pirmās daļas 
noteikumiem.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Grozījums Nr. 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 6. punkts –1. daļa – ievaddaļa –ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) panta 6. punktam pievieno šādu 
apakšpunktu:
“(ba) vienu regulāru iknedēļas atpūtas 
laikposmu, kas ilgst vismaz 45 stundas, un 
trīs saīsinātus iknedēļas atpūtas 
laikposmus, kas ilgst vismaz 24 stundas.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Grozījums Nr. 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā saīsinātos 
iknedēļas atpūtas laikposmus kompensē ar 
līdzvērtīga ilguma atpūtas laikposmu, kas 
izmantots vienā reizē pirms trešās nedēļas 
beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai.

Šā punkta b) un ba) apakšpunkta nolūkā 
saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus 
kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas 
laikposmu, kas izmantots vienā reizē pirms 
ceturtās nedēļas beigām, kura seko 
attiecīgajai nedēļai.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Grozījums Nr. 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 6.a punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) regulas 8. panta 6.a punkta 
ievaddaļu aizstāj ar šādu:

6.a Atkāpjoties no 6. punkta, 
transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu 
neregulāru starptautisko pasažieru 
pārvadājumu, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 
1073/2009 (2009. gada 21. oktobris) par 
kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 
piekļuvi starptautiskajam autobusu 
pārvadājumu tirgum ( 2 ), pēc iepriekšējā 
regulārā nedēļas atpūtas perioda 
izmantošanas ir tiesīgs atlikt nedēļas 
atpūtas laiku līdz 12 secīgiem 24 stundu 
periodiem ar nosacījumu, ka:

“6.a Atkāpjoties no 6. punkta, 
transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu 
neregulāru  pasažieru pārvadājumu, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 
21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam 
autobusu pārvadājumu tirgum ( 2 ), pēc 
iepriekšējā regulārā nedēļas atpūtas perioda 
izmantošanas ir tiesīgs atlikt nedēļas 
atpūtas laiku līdz 12 secīgiem 24 stundu 
periodiem ar nosacījumu, ka:”

Or. en

((http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Grozījums Nr. 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – ab apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 6.aa punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ab) regulas 8. pantā iekļauj šādu 
punktu:
“6.aa Atkāpjoties no 8. panta 2. punkta 
un 8. panta 6. punkta otrās daļas, 
transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu 
neregulāru pasažieru pārvadājumu, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 
21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam 
autobusu pārvadājumu tirgum, ikdienas 
atpūtas laikposmu ne vairāk kā divas 
reizes nedēļā drīkst atlikt par vienu 
stundu ar nosacījumu, ka ikdienas 
atpūtas laikposms, ko viņš izmanto pēc šīs 
atkāpes piemērošanas, ir vismaz 9 stundas 
un ka šādi netiek apdraudēta ceļu 
satiksmes drošība.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Grozījums Nr. 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – ac apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 6.ab punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ac) regulas 8. pantam pievieno šādu 
punktu:
“6.ab Ar nosacījumu, ka netiek 
apdraudēta ceļu satiksmes drošība, 
transportlīdzekļa vadītājs, kurš veic vienu 
neregulāru pasažieru pārvadājumu, kā 
noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1073/2009 (2009. gada 
21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem 
attiecībā uz piekļuvi starptautiskajam 
autobusu pārvadājumu tirgum, regulāro 
ikdienas atpūtas laikposmu drīkst sadalīt 
trīs laikposmos, kuri ir vismaz šādi: 
nepārtraukts 1 stundas laikposms, 
nepārtraukts 2 stundu laikposms un 
nepārtraukts 9 stundu laikposms. Minētie 
laikposmi var būt jebkādā secībā, taču 
divus nepārtrauktus 9 stundu laikposmus 
nevar ņemt divās secīgās dienās.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Grozījums Nr. 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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 – b apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Jebkuru atpūtas laikposmu, ko 
izmanto kā kompensāciju par saīsinātu 
iknedēļas atpūtas laikposmu, ņem tūlīt 
pirms vismaz 45 stundu ilga regulārā 
iknedēļas atpūtas laikposma vai uzreiz pēc 
tā.

7. Jebkuru atpūtas laikposmu, ko 
izmanto kā kompensāciju par saīsinātu 
iknedēļas atpūtas laikposmu, izmanto kopā 
ar citu atpūtas laikposmu, kura ilgums ir 
vismaz deviņas stundas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Grozījums Nr. 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR 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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Regulāros iknedēļas atpūtas 
laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas 
laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un 
ko izmanto kā kompensāciju par 
iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, 
nepavada transportlīdzeklī. Šos 
laikposmus transportlīdzekļa vadītājs 
pavada piemērotā izmitināšanas vietā, kurā 
ir pienācīgas guļasvietas un sanitārie 
mezgli;

8.a Regulāros iknedēļas atpūtas 
laikposmus un jebkuru iknedēļas atpūtas 
laikposmu, kas ir ilgāks par 45 stundām un 
ko izmanto kā kompensāciju par 
iepriekšējo saīsināto iknedēļas atpūtu, var 
pavadīt transportlīdzeklī, ja 
transportlīdzeklis ir aprīkots ar 
piemērotām guļasvietām katram 
transportlīdzekļa vadītājam un 
transportlīdzeklis ir novietots atbilstošā 
stāvlaukumā.
Citādi šos atpūtas laikposmus 
transportlīdzekļa vadītājs pavada piemērotā 
izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas 
guļasvietas un sanitārie mezgli, un 
komerciālajiem autopārvadātājiem 
atbilstoši stāvlaukumi, kuros ir 
nodrošināts pienācīgs drošības un 
aizsardzības līmenis.
Punkta otrajā daļā ietverto prasību 
pavadīt minētos atpūtas laikposmus ārpus 
transportlīdzekļa nepiemēro, kamēr 
dalībvalstis nav īstenojušas pārskatītās 
2013. gada TEN-T pamatnostādnes1a, kas 
paredz aptuveni ik pēc 100 km izvietot 
komerciālajiem autopārvadātājiem 
atbilstošus stāvlaukumus, kuros ir 
nodrošināts pienācīgs drošības un 
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aizsardzības līmenis.
Komisijai būtu jāmudina dalībvalstis 
ierīkot stāvlaukumus, kuros ir nodrošināts 
pienācīgs drošības un aizsardzības 
līmenis, un regulāri jāuzrauga 
stāvlaukumu skaits dalībvalstīs.
_________________
1a Eiropas Parlamenta un Padomes 
2013. gada 11. decembra Regula (ES) 
Nr. 1315/2013 (2013. gada 11. decembris) 
par Savienības pamatnostādnēm Eiropas 
transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ 
Lēmumu Nr. 661/2010/ES.

Or. en


