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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/327

Grozījums Nr. 327
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 – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) mājas vai cita transportlīdzekļa 
vadītāja izvēlēta privāta vieta.

(b) cita transportlīdzekļa vadītāja 
izvēlēta vieta.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/328

Grozījums Nr. 328
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.b punkts – 1. daļa

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 četru 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 vai citā transportlīdzekļa 
vadītāja izvēlētā vietā.

Transportlīdzekļa vadītājs deklarē, ka 
regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai 
vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 
laikposmu, kas izmantots kā 
kompensācija par saīsinātu iknedēļas 
atpūtu, ir pavadījis paša izvēlētā vietā. Šo 
deklarāciju glabā uzņēmuma telpās.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Grozījums Nr. 329
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 – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
12. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta ceļu 
satiksmes drošība, transportlīdzekļa 
vadītājs var atkāpties no 8. panta 
2. punkta un 8. panta 6. punkta otrās 
daļas ar mērķi sasniegt piemērotu 
izmitināšanas vietu, kā minēts 8. panta 
8.a punktā, lai tur pavadītu ikdienas vai 
iknedēļas atpūtas laikposmu. Šādas 
atkāpes rezultātā nedrīkst pārsniegt 
ikdienas vai iknedēļas transportlīdzekļa 
vadīšanas laikus vai saīsināt ikdienas vai 
iknedēļas atpūtas laikposmus. Ne vēlāk kā 
pēc ierašanās piemērotā izmitināšanas 
vietā transportlīdzekļa vadītājs manuāli 
norāda šādas atkāpšanās iemeslus 
reģistrācijas kontrolierīces reģistrācijas 
diagrammā vai reģistrācijas kontrolierīces 
izdrukā, vai savā darba žurnālā.”;

svītrots

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Grozījums Nr. 330
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
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 165/2014
37. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ierodoties piemērotā apstāšanās 
vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 
tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās 
viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba 
laikposmu, kā arī kurā vietā un kad 
transportlīdzekļa vadītājs ar 
transportlīdzekli šķērsoja robežu. 
Dalībvalstis var pieprasīt transportlīdzekļu 
vadītājiem, kas veic iekšzemes 
pārvadājumus to teritorijā, papildus 
dalībvalsts simbolam ievadīt sīkākus 
ģeogrāfiskos datus ar nosacījumu, ka šīs 
dalībvalstis minētos sīkākos ģeogrāfiskos 
datus ir paziņojušas Komisijai līdz 
1998. gada 1. aprīlim.

7. Transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 
tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās 
viņš uzsāk un pabeidz ikdienas darba 
laikposmu. Turklāt pēc dalībvalsts robežas 
šķērsošanas transportlīdzekļa vadītājs 
ievada tās valsts simbolu, kurā ir ieradies, 
savas pirmās plānotās apstāšanās sākumā 
attiecīgajā dalībvalstī. Šo apstāšanos 
uzskata par plānoto pārtraukumu vai 
atpūtu saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 561/2006 vai par jebkuru citu 
apstāšanos transportlīdzekļa vadītāja vai 
autopārvadājuma vajadzībām. Dalībvalstis 
var pieprasīt transportlīdzekļu vadītājiem, 
kas veic iekšzemes pārvadājumus to 
teritorijā, papildus dalībvalsts simbolam 
ievadīt sīkākus ģeogrāfiskos datus ar 
nosacījumu, ka šīs dalībvalstis minētos 
sīkākos ģeogrāfiskos datus ir paziņojušas 
Komisijai līdz 1998. gada 1. aprīlim.

Or. en


