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ĪSS PAMATOJUMS

Transporta nozarē valda ļoti liela konkurence un tai jārisina nopietni uzdevumi. Kvalificētu 
autovadītāju trūkums ir viena no galvenajām problēmām. Darbiniekus šai nozarei varēs 
piesaistīt tikai tad, ja darba apstākļi uzlabosies. Ilgie braucieni, nepieciešamība nakšņot kabīnē 
nedēļām ilgi, darbs pastāvīga laika trūkuma un stresa apstākļos ir galvenie iemesli, kāpēc 
darba ņēmējiem ir negatīvs priekšstats par starptautisko pārvadājumu nozari. 

Regulas par vadīšanas un atpūtas laikiem mērķis ir uzlabot gan autovadītāju darba apstākļus, 
gan satiksmes drošību. Arī ar pašreizējiem noteikumiem par transportlīdzekļu vadīšanas laiku 
un atpūtas periodiem varētu sasniegt šo mērķi, ja tos pareizi piemērotu un pienācīgi īstenotu. 
Tādēļ atzinuma sagatavotājs ierosina saglabāt noteikumus par braukšanas un atpūtas laiku 
tādus, kā noteikts pašreizējā regulā. 

Tomēr spēkā esošo noteikumu atšķirīga interpretācija dalībvalstīs rada problēmas 
uzņēmumiem un autovadītājiem, kuri veic pārrobežu darbību, un apgrūtina iestāžu iespējas 
veikt efektīvas kontroles. 

Valstu iestādēm un kontroles struktūrām dažādās dalībvalstīs ir ciešāk jāsadarbojas, lai pareizi 
piemērotu un pienācīgi īstenotu noteikumus un nodrošinātu juridisko noteiktību uzņēmumiem 
un to nodarbinātajiem autovadītājiem. Digitālā tahogrāfa ieviešana 2019. gadā ļaus vienkāršot 
valstu iestāžu īstenoto kontroli, kā arī palīdzēs uzņēmumiem un autovadītājiem. Līdz ar 
digitālo tehnoloģiju straujo attīstību ir jāsaīsina pārejas periods digitālo tahogrāfu 
uzstādīšanai, lai visi transportlīdzekļi, uz kuriem regula attiecas, tiktu aprīkoti ar šiem 
tahogrāfiem līdz 2024. gadam. 

Lai panāktu ceļu satiksmes drošību un uzlabotu autovadītāju darba apstākļus, atzinuma 
sagatavotājs ierosina paplašināt regulas darbības jomu un attiecināt to uz kravu 
pārvadājumiem ar vieglajiem kravas automobiļiem, kuru masa ir mazāka par 3,5 tonnām un 
kuri darbojas attālumos, kas pārsniedz 100 kilometru rādiusu ap uzņēmuma bāzes vietu. 

Transportlīdzekļu vadītājiem ir atļauts pavadīt pārtraukumus, ikdienas atpūtas laiku un 
saīsināto iknedēļas atpūtas laiku transportlīdzekļa kabīnē. Tādēļ atzinuma sagatavotājs pilnībā 
atbalsta ieceri aizliegt gulēšanu kabīnē regulārajā iknedēļas atpūtas laikposmā, kas ir 45 
stundas vai vairāk. 
Tomēr pašlaik uz Eiropas ceļiem trūkst pienācīgas infrastruktūras autovadītāju izmitināšanai. 
Ir jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu finansējumu drošu stāvvietu, pienācīgu sanitāro 
labierīcību, kā arī pienācīgu izmitināšanas vietu izveidei un/vai modernizācijai.

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu, ka kompensācija par saīsinātu 
iknedēļas atpūtas laiku ir jāizmanto kopā ar regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, kas ir 
vismaz 45 stundas. Turklāt uzņēmumiem transportlīdzekļu vadītāju darbs organizējams tā, lai 
vadītājiem būtu iespēja atgriezties savā dzīvesvietā vai citā izvēlētā vietā uz šo iknedēļas 
atpūtas laiku, kas ir 45 stundas vai vairāk, kad tiek izmantota kompensācija par saīsināto 
iknedēļas atpūtas laikposmu. 

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šie pasākumi varētu uzlabot autovadītāju darba apstākļus, 
kā arī ceļu satiksmes drošību un tādējādi palielinātu nozares pievilcīgumu.
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GROZĪJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Transporta un tūrisma 
komiteju ņemt vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr. 1

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.

Grozījums Nr. 2

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.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
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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 
(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.).

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 
(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.).

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post 
izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls 
Savienības sociālās jomas noteikumu 

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

nekonsekventai un nesekmīgai izpildes 
nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri 
noteikumi, neefektīvs un nevienlīdzīgs 
kontroles rīku pielietojums un 
nepietiekama dalībvalstu administratīvā 
sadarbība.

Grozījums Nr. 5

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.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Kravu pārvadājumi būtiski 
atšķiras no pasažieru pārvadājumiem. 
Tālsatiksmes autobusu vai 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.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
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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 spēkā 
esošie 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, 
atpakaļceļa izmaksas nebūtu jāņem vērā 
atpūtas laikposma ilguma aprēķināšanā. 
Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas pavadīt 
atpūtas laiku citā vietā, kas nav viņa 
mājas, tas nebūtu jāņem vērā, aprēķinot 
vadītāja tiesības uz ceļa dienas naudu.

Grozījums Nr. 8

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 

(7) Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un 
īsteno prasības par iknedēļas atpūtu 
attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada 
iknedēļas atpūtas laikposms. Labu darba 
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lietderīgi precizēt šo prasību, lai 
nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 
vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 
uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 
tiek piedāvāta pienācīga izmitināšana.

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.

Grozījums Nr. 9

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.

Pamatojums

Būtu jāparedz atbrīvojumi attiecībā uz iknedēļas atpūtas laikposmiem, ja reiss ietver garu 
transportēšanu ar prāmi vai vilcienu, galvenokārt attiecībā uz reģioniem ES nomalēs.

Grozījums Nr. 10

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 
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piekļuve personiskās higiēnas iekārtām.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Lai uzlabotu sociālās jomas 
noteikumu izpildes nodrošināšanas 
izmaksu lietderību, vajadzētu pilnībā 
izmantot pašreizējās un nākamās paaudzes 
tahogrāfu sistēmu potenciālu. Tādēļ būtu 
jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu 
iespējams precīzāk noteikt 
transportlīdzekļa atrašanās vietu, it īpaši 
starptautiskos pārvadājumos.

(11) Lai uzlabotu sociālās jomas 
noteikumu izpildes nodrošināšanas 
izmaksu lietderību un izpildi vienkāršotu, 
vajadzētu pilnībā izmantot pašreizējās un 
nākamās paaudzes tahogrāfu sistēmu 
potenciālu. Tādēļ būtu jāuzlabo tahogrāfu 
funkcijas, lai būtu iespējams precīzāk 
noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu, it 
īpaši starptautiskos pārvadājumos. 
Komisijai vajadzētu izpētīt iespēju izveidot 
autotransporta portālu, piemēram, GNSS, 
kas ļautu valsts iestādēm pilnībā izmantot 
viedo tahogrāfu potenciālu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Sakarā ar straujo jauno 
tehnoloģiju un digitalizācijas attīstību visā 
Savienības ekonomikā un nepieciešamību 
nodrošināt starptautisko 
autopārvadājumu uzņēmumu līdzvērtīgus 
konkurences apstākļus ir jāsaīsina 
pārejas periods viedā tahogrāfa 
ierīkošanai reģistrētajos 
transportlīdzekļos. Viedais tahogrāfs 
palīdzēs labāk pārraudzīt Savienības 
tiesību aktu piemērošanu autotransporta 
nozarē un vienkāršot pārbaudes, un 
tādējādi atvieglos valsts iestāžu darbu. 
Pienākums uzstādīt viedo tahogrāfu 
reģistrētajos transportlīdzekļos būtu 
jāparedz pēc iespējas drīz un ne vēlāk kā 
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no 2021. gada janvāra.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Vieglo komerciālo 
transportlīdzekļu izmantošana kravu 
pārvadāšanai arvien palielinās, un tā 
rezultātā rodas negodīga konkurence un 
dažāda Regulas (EK) Nr. 561/2006 
piemērošana, radot atšķirīgus darba 
nosacījumus un apdraudot ceļu satiksmes 
drošību. Lai uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību un transportlīdzekļu vadītāju 
darba apstākļus, būtu jāpaplašina 
Regulas (EK) Nr. 561/2006 piemērošanas 
joma, iekļaujot tajā kravu pārvadāšanai 
izmantotos vieglos komerciālos 
transportlīdzekļus, izņemot gadījumus, 
kad transportlīdzeklis tiek izmantots tikai 
uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja 
pašpārvadājumiem vai arī tā vadīšana nav 
šā transportlīdzekļa vadītāja 
pamatnodarbošanās.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
11.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11c) Lai transportlīdzekļu vadītājiem 
garantētu atbilstošus veselības un 
drošības standartus, ir jāizveido drošas 
stāvvietas, atbilstoši sanitārie mezgli un 
kvalitatīvas izmitināšanas vietas vai tie 
jāmodernizē. Savienībā jābūt pietiekami 
plašam stāvvietu tīklam.



AD\1147340LV.docx 11/22 PE613.532v02-00

LV

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
11.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11d) Savā 2015. gada 9. septembra 
rezolūcijā “Par 2011. gada Baltās 
grāmatas par transportu īstenošanu —  
novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu 
mobilitāti” Eiropas Parlaments apsvēra 
iespēju izveidot Eiropas Autotransporta 
aģentūru, lai nodrošinātu ES tiesību aktu 
pienācīgu īstenošanu un veicinātu 
standartizāciju visās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) Regulas 2. panta 1. punkta a) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

a) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 
kravu pārvadājumiem un kuru maksimālā 
pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai 
puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas; vai

“a) kravu pārvadājumiem; vai”

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
3. pants – h punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

h) transportlīdzekļiem vai 
transportlīdzekļu kombinācijām, kas tiek 
izmantoti nekomerciāliem kravu 
pārvadājumiem;

h) transportlīdzekļiem vai 
transportlīdzekļu kombinācijām ar 
pieļaujamo maksimālo masu, kas 
nepārsniedz 7,5 tonnas, un kas tiek 
izmantoti nekomerciāliem kravu 
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pārvadājumiem;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
3. pants – ha punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Regulas 3. pantā iekļauj šādu 
punktu:

“ha) kravu pārvadāšanai 
izmantojamiem vieglajiem komerciālajiem 
transportlīdzekļiem, ja pārvadāšana 
netiek veikta kā komercpārvadājums, bet 
gan kā uzņēmuma vai transportlīdzekļa 
vadītāja pašpārvadājums, un ja tā 
vadīšana nav šā transportlīdzekļa vadītāja 
pamatnodarbošanās;”

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
4. pants – r punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

r) “nekomerciāli pārvadājumi” ir 
pārvadājumi ar autotransportu, izņemot 
komercpārvadājumus vai 
pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta 
samaksa un kuri nerada ieņēmumus.

r) “nekomerciāli pārvadājumi” ir 
pasažieru vai kravu pārvadājumi ar 
autotransportu, izņemot 
komercpārvadājumus vai 
pašpārvadājumus, par kuriem netiek ņemta 
tieša vai netieša samaksa un kuri tieši vai 
netieši nerada ieņēmumus.

Pamatojums

Definīcija tiek vēl precizēta, ņemot vērā jaunos uzņēmējdarbības modeļus.
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Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
4. pants – ra punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Regulas 4. pantā pievieno šādu 
punktu:

“ra) “mājas” nozīmē transportlīdzekļu 
vadītāja reģistrēto dzīvesvietu kādā no 
dalībvalstīm;”

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
4. pants – rb punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2b) Regulas 4. pantā pievieno šādu 
punktu:

“rb) “vieglais komerciālais 
transportlīdzeklis” ir transportlīdzeklis, ko 
izmanto kravu pārvadājumiem un kura 
pieļaujamā maksimālā pilnā masa, 
ieskaitot piekabi vai puspiekabi, 
nepārsniedz 3,5 tonnas.”

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
7. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts 
pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa 
vadītājiem, var nolemt ņemt 45 minūtes 
ilgu pārtraukumu transportlīdzeklī, kuru 

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

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 minūšu ilgu 
pārtraukumu, kam seko vismaz 
15 minūšu ilgs pārtraukums, kas katrs 
sadalīts visā laikposmā tā, lai atbilstu 
pirmās daļas noteikumiem.

Pamatojums

Transportlīdzekļu vadītājiem, kas pārvadā pasažierus, vajadzētu dot iespēju elastīgāk 
izmantot pārtraukumus, lai tos pielāgotu pasažieru vajadzībām, taču vienlaikus nepagarinot 
transportlīdzekļa vadīšanas laikposmus un nesaīsinot atpūtas laikposmus un pārtraukumus.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 6. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj 
ar šādu:

svītrots

“6. Jebkurās četrās secīgās nedēļās 
transportlīdzekļa vadītājs izmanto vismaz:

a) četrus regulāros iknedēļas atpūtas 
laikposmus vai

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 
ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 
divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 
laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi.

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.”;
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Grozījums Nr. 24

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, ņem kā vienu 
secīgu atpūtas laikposmu pirms vismaz 
45 stundu ilga regulārā iknedēļas atpūtas 
laikposma vai kā tā pagarinājumu.

Grozījums Nr. 25

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; tā ir:

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 ārpus 
transportlīdzekļa kabīnes, kvalitatīvā un 
abiem dzimumiem derīgā izmitināšanas 
vietā, kurā ir pienācīgi sanitārie mezgli un 
guļasvietas vadītāju vajadzībām; tā ir:

a) vai nu darba devēja nodrošināta vai 
apmaksāta vieta, vai

a) vai nu darba devēja nodrošināta vai 
apmaksāta vieta, vai

b) mājas vai cita transportlīdzekļa 
vadītāja izvēlēta privāta vieta. 

b) mājas vai cita transportlīdzekļa 
vadītāja izvēlēta privāta vieta. 

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
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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 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 vai citā viņu izvēlētā vietā. 
Transportlīdzekļa vadītājs rakstiski 
informē transporta uzņēmumu pirms šāda 
atpūtas laikposma, ja tas tiks veikts vietā, 
kas nav transportlīdzekļa vadītāja mājas. 
Ja transportlīdzekļa vadītājs šo atpūtu 
vēlas izmantot mājās, transporta 
uzņēmums nodrošina vadītājam viņam 
finanšu vai praktiskus līdzekļus tur 
atgriezties. Transportlīdzekļa vadītāja 
atpakaļceļam nepieciešamo laiku neņem 
vērā atpūtas laikposma ilguma 
aprēķināšanā. Ja transportlīdzekļa 
vadītājs vēlas pavadīt atpūtas laiku citā 
vietā, kas nav viņa mājas, uzņēmums 
neatvelk šā brauciena izmaksas, aprēķinot 
vadītāja tiesības uz ceļa dienas naudu.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 8.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) pantā iekļauj šādu punktu:

8.c Līdz ... [diena, kad stājas spēkā šī 
regula] un pēc tam reizi divos gados 
dalībvalstis iesniedz Komisijai ziņojumu 
par transportlīdzekļu vadītājiem 
piemērotu atpūtas vietu un drošu stāvvietu 
pieejamību savā teritorijā. Komisija 
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saskaņā ar 24. panta 2. punktā minēto 
konsultēšanās procedūru pieņem 
īstenošanas aktus, ar ko nosaka vienotu 
formātu dalībvalstu ik pa diviem gadiem 
iesniedzamajiem ziņojumiem.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. Atkāpjoties no 8. panta, ja 
transportlīdzekļa vadītājs pavada 
transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai 
vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas 
atpūtas laikposmu vai saīsinātu regulāro 
iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo 
laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā 
divas reizes sakarā ar citām darbībām, kopā 
nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā 
ikdienas atpūtas laikposmā vai saīsinātajā
iknedēļas atpūtas laikposmā 
transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai 
guļasvietai vai kušetei.

1. Atkāpjoties no 8. panta, ja 
transportlīdzekļa vadītājs pavada 
transportlīdzekli, ko pārvadā ar prāmi vai 
vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas 
atpūtas laikposmu vai regulāro iknedēļas 
atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst 
pārtraukt ne vairāk kā divas reizes sakarā 
ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot 
vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas 
laikposmā vai iknedēļas atpūtas laikposmā 
transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai 
guļasvietai vai kušetei.

Pamatojums

Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar 
prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai saīsinātu 
regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu, tad šo laikposmu drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas 
reizes sakarā ar citām darbībām, kopā nepārsniedzot vienu stundu. Šajā regulārajā ikdienas 
atpūtas laikposmā vai iknedēļas atpūtas laikposmā transportlīdzekļa vadītājam ir pieejama 
guļasvieta vai kušete.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 561/2006
10. pants – 1. punkts
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Spēkā esošais teksts Grozījums

(6a) regulas 10. panta 1. punktu aizstāj 
ar šādu:

1. Transporta uzņēmums nedrīkst 
transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas 
nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt 
atalgojumu, prēmiju vai algas piemaksu, 
tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar 
nobraukto attālumu un/vai pārvadātās 
kravas daudzumu, izņemot gadījumus, kad
šāda samaksa neapdraud satiksmes 
drošību un/vai neveicina šīs regulas 
pārkāpšanu.

“1. Transporta uzņēmums nedrīkst 
transportlīdzekļu vadītājiem, kurus tas 
nodarbina vai kuri ir tā rīcībā, maksāt 
atalgojumu, pat prēmiju vai algas 
piemaksu veidā, par rādītajiem, kas saistīti 
ar nobraukto attālumu, piegādes ātrumu
un/vai pārvadātās kravas daudzumu, ja
šāda samaksa veicina šīs regulas 
pārkāpšanu.”

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 165/2014
3. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 3. panta 4. punktu aizstāj 
ar šādu:

4. Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz 
pirmo reizi reģistrētajiem 
transportlīdzekļiem attiecas prasība 
uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts 8., 9. un 
10. pantā, ar šādu tahogrāfu tiek aprīkoti 
transportlīdzekļi, kurus izmanto dalībvalstī, 
kas nav to reģistrācijas dalībvalsts. 

“4. 18 mēnešus pēc tam, kad uz pirmo 
reizi reģistrētajiem transportlīdzekļiem 
attiecas prasība uzstādīt tahogrāfu, kā 
paredzēts 8., 9. un 10. pantā, ar šādu 
tahogrāfu tiek aprīkoti transportlīdzekļi, 
kurus izmanto dalībvalstī, kas nav to 
reģistrācijas dalībvalsts.”

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2. punkts
Regula (ES) Nr. 165/2014
34. pants – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ierodoties piemērotā apstāšanās vietā, 
transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 

Ierodoties pirmā piemērotā apstāšanās 
vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 



AD\1147340LV.docx 19/22 PE613.532v02-00

LV

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.

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. 

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 165/2014
36. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2a) Regulas 36. panta 1. punkta i) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

i) kārtējās darba dienas reģistrācijas 
diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa 
vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 28
dienās;

“i) kārtējās darba dienas reģistrācijas 
diagrammas un tās, kuras transportlīdzekļa 
vadītājs ir izmantojis iepriekšējās 56
dienās;”

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 165/2014
36. pants – 1. punkts – iii apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2b) Regulas 36. panta 1. punkta iii) 
apakšpunktu aizstāj ar šādu:

iii) jebkurus manuālos pierakstus un 
izdrukas par kārtējo darba dienu un 
iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā 
regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

“iii) jebkurus manuālos pierakstus un 
izdrukas par kārtējo darba dienu un 
iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā 
regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.”
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Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – 2.c punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 165/2014
36. pants – 2. punkts – ii apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(2c) Regulas 36. panta 2. punkta 
ii) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

ii) jebkurus manuālos pierakstus un 
izdrukas par kārtējo darba dienu un 
iepriekšējām 28 dienām, kā paredzēts šajā 
regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.

“ii) jebkurus manuālos pierakstus un 
izdrukas par kārtējo darba dienu un 
iepriekšējām 56 dienām, kā paredzēts šajā 
regulā un Regulā (EK) Nr. 561/2006.”
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