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Grozījums Nr.  14 

Mara Bizzotto 

 

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) Uzlaboti sociālie un darba apstākļi 

transportlīdzekļu vadītājiem, pienācīgi 

drošības standarti, administratīvo 

procedūru vienkāršošana un pietiekams 

pārbaužu skaits, lai nodrošinātu godīgu 

konkurenci starp vietējiem un ārvalstu 

pārvadātājiem, ir īpaši svarīgi, lai iekšējā 

tirgū izveidotu pienācīgi funkcionējošu 

autotransporta nozari; pašreizējie ES 

sociālās jomas tiesību akti autotransporta 

nozarē ir veicinājuši sociālo dempingu, 

neregulētu pārcelšanu un kopumā — 

nelikumīgas prakses izplatīšanos, izraisot 

negodīgu konkurenci šajā nozarē, 

piemēram, kabotāžas noteikumu 

ļaunprātīgu izmantošanu vai pastkastītes 

uzņēmumu veidošanu. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

(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 
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būtu skaidri, atbilstoši mērķim, viegli 

piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu 

sekmīgi un konsekventi īstenoti visā 

Savienībā. 

jomas noteikumi autotransporta nozarē 

būtu skaidri, atbilstoši mērķim, viegli 

piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu 

sekmīgi un konsekventi īstenoti visā 

Savienībā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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. 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 

 

Grozījums Nr.  17 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Eiropas Komisijas priekšsēdētājs 

J.-C. Juncker savā runā par stāvokli 

Eiropas Savienībā 2017. gadā norādīja uz 

paredzamo Eiropas Darba iestādes izveidi. 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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, 

esošā tiesiskā regulējuma izpildē tika 

konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 

nepiemēroti noteikumi par 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. en 
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Grozījums Nr.  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, 

esošajā tiesiskajā regulējumā tika 

konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 

nepiemēroti noteikumi par 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  20 

Claude Rolin 
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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, 

esošajā tiesiskajā regulējumā tika 

konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 

nepiemēroti noteikumi par 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  21 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 
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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, 

esošajā tiesiskajā regulējumā tika 

konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 

nepiemēroti noteikumi par 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 
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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, 

esošajā tiesiskajā regulējumā tika 

konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 

nepiemēroti noteikumi par 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Izvērtējot autotransporta nozarē (2) Izvērtējot autotransporta nozarē 
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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. 

spēkā esošo Savienības sociālās jomas 

noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta 

un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 

īstenošanu, 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. 

__________________ __________________ 

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.). 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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, 

(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, 



AM\1144455LV.docx 11/99 PE616.837v01-00 

 LV 

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. 

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 vai citā transportlīdzekļa 

vadītāja izvēlētā privātā vietā noved pie tā, 

ka dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos 

noteikumus un nodrošina to izpildi vai ka 

izpildes iestādes pašas tos pārkāpj. 

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.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(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 
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administratīvā sadarbība. nepietiekama dalībvalstu administratīvā 

sadarbība. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  26 

Mara Bizzotto 

 

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, samērīgi noteikumi un to 

vienāda izpildes nodrošināšana, kā arī 

pietiekams pārbaužu skaits apvienojumā 

ar saskaņotiem soda pasākumiem šai 

nozarei iekšējā tirgū ir arī izšķirīgi, lai 

sasniegtu lielāku ceļu satiksmes drošību 

visu lietotāju labā un neizkropļotu 

konkurenci starp pārvadātājiem; uzsver, ka 

darba apstākļu uzlabošana 

transportlīdzekļu vadītājiem un viņu 

labjutība ir atkarīga arī no stāvvietu 

infrastruktūras uzlabošanas un telpām 

regulārās iknedēļas atpūtas laikposmiem, 

ko saskaņā ar ES Tiesas spriedumu lietā 

C-102/16 nedrīkst pavadīt 

transportlīdzeklī, un par šī noteikuma 

neievērošanu tiek piemērots sods. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(4) Skaidri un piemēroti noteikumi un 

to vienāda izpildes nodrošināšana ir arī 

izšķirīga, lai sasniegtu politikas mērķus, 

proti, uzlabot transportlīdzekļu vadītāju 
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darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt 

neizkropļotu konkurenci starp 

pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes 

drošību visiem satiksmes dalībniekiem. 

darba apstākļus un jo īpaši nodrošināt 

neizkropļotu un godīgu konkurenci starp 

pārvadātājiem un veicināt ceļu satiksmes 

drošību visiem satiksmes dalībniekiem. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  28 

Georges Bach 

 

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, nepagarinot 

transportlīdzekļa vadīšanas laiku un 

nesaīsinot atpūtas laiku un pārtraukumu 

skaitu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 

iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 

pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 

mājām. Lai prom no mājām pavadītais 

laiks nebūtu pārmērīgi ilgs, ir jāparedz, ka 

pārvadātāji organizē savu 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

viņi varētu dzīvot pienācīgos apstākļos, 

piešķirot pietiekamas kompensācijas vai 
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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. 

piemaksas, lai finansētu pienācīgu 

izmitināšanu. Ir arī jānodrošina, ka 

pārvadātāji organizē savu 

transportlīdzekļu vadītāju atgriešanos 

dzīvesvietā vai citā viņu izvēlētā vietā 

vismaz reizi divās nedēļās. Šo laiku, kas 

atgriežoties pavadīts ceļā, nedrīkst iekļaut 

atpūtas laikā, un transportlīdzekļa 

vadītāja izvēle pavadīt atpūtas laiku vietā, 

kas nav viņa dzīvesvieta, uzņēmums 

nekādā veidā nedrīkst izmantot, lai 

ietaupītu transportlīdzekļa vadītāja 

atgriešanās izmaksas vai ceļa dienas 

naudu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  30 

Claude Rolin 

 

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. Ir jānodrošina, ka pārvadātāji 

organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu 

tā, lai prom no mājām pavadītais laiks 

nebūtu pārmērīgi ilgs, lai viņiem būtu 

iespēja regulāri atgriezties dzīvesvietā un 

lai noteikumi viņiem ļautu izmantot 

pienācīgus atpūtas apstākļus kvalitatīvās 

izmitināšanas vietās. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  31 

Jeroen Lenaers 

 

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. Tā kā patlaban trūkst drošu 

stāvvietu un pienācīgu atpūtas telpu, ir 

jānodrošina, ka pārvadātāji organizē 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

prom no mājām pavadītais laiks nebūtu 

pārmērīgi ilgs un transportlīdzekļu 

vadītājiem būtu iespēja regulāri 

atgriezties mājās. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 

iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 

pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 

mājām. Lai garantētu pienācīgus darba 

apstākļus, jānodrošina, ka pārvadātāji 

organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu 

tā, lai prom no mājām pavadītais laiks 

nebūtu pārmērīgi ilgs, un jānodrošina 
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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. 

transportlīdzekļu vadītājiem gan iespēja 

regulāri atgriezties mājās, gan tam 

nepieciešamie līdzekļi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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. 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. Ja 

transportlīdzekļa vadītājs izvēlas pavadīt 

atpūtas laiku mājās, pārvadātājam ir 

jānodrošina transportlīdzekļa vadītāja 

atgriešanās. 

Or. it 
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Grozījums Nr.  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. 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 dzīvesvietas 

pavadītais laiks nebūtu pārmērīgi ilgs. 

Transportlīdzekļu vadītājiem būtu arī 

jāvar izvēlēties, kā viņi pavada savu 

atpūtu. 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 

iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 

pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 

mājām. Tādēļ ir vēlams īstenot spēkā esošo 

noteikumu piemērošanu par regulāro 

iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu 

vadītājiem kļūtu vieglāk veikt 
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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. 

pārvadājumus, nepārkāpjot spēkā esošos 

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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

6.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6a) Transportlīdzekļu vadītājiem 

parasti būtu jāvar atgriezties mājās vismaz 

reizi nedēļā. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

6.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (6b) Regulārai iknedēļas atpūtai arī 

turpmāk ir jābūt standartam, savukārt 

saīsinātajai iknedēļas atpūtai jābūt 

izņēmumam. Saīsinātā iknedēļas atpūta 

arī turpmāk jāizmanto retos gadījumos, jo 

īpaši tad, ja to izmanto kabīnē. 

Or. fr 



AM\1144455LV.docx 19/99 PE616.837v01-00 

 LV 

 

Grozījums Nr.  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

tiek piedāvātas pienācīgas ērtības. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 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. Lai 

ievērotu šo nosacījumu, dalībvalstīm ir 

jāveic pietiekami ieguldījumi drošu, 

transportlīdzekļu vadītāju vajadzībām 

pielāgotu stāvlaukumu izveidē. 

Or. pl 
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Grozījums Nr.  40 

Robert Rochefort 

 

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, lai 

transportlīdzekļu vadītājiem nodrošinātu 

labus darba apstākļus un drošību, ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro un saīsināto iknedēļas atpūtas 

laikposmu tiek piedāvāta pienācīga 

izmitināšana. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  41 

Georgi Pirinski 

 

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 ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

tiek piedāvāta pienācīga privāta 

izmitināšana vai cita transportlīdzekļa 

vadītāja izvēlēta un darba devēja 

apmaksāta vieta. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

tiek piedāvāta pienācīga privāta, darba 

devēja apmaksāta izmitināšana. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

tiek piedāvāta pienācīga un dzimumam 

atbilstoša izmitināšana. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Daudzu ES autopārvadājumu 

reisos ir ietverti pārvadājumi ar prāmi vai 

vilcienu. Tāpēc attiecībā uz šādiem 

pārvadājumiem būtu jāparedz skaidri un 

atbilstīgi noteikumi par atpūtas 

laikposmiem un pārtraukumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

Būtu jāparedz atbrīvojumi attiecībā uz iknedēļas atpūtas laikposmiem, ja reiss ietver 

ilglaicīgu transportu ar prāmi vai vilcienu, galvenokārt attiecībā uz reģioniem ES nomalēs. 

 

Grozījums Nr.  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Šajā nolūkā ir jānodrošina 

sertificētas vietas ar piemērotām telpām, 

lai transportlīdzekļu vadītājiem 

nodrošinātu optimālu atpūtu, kā arī viņu 

transportlīdzekļu un kravas drošību. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

8. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Transportlīdzekļu vadītāji nereti 

nonāk neparedzamās situācijās, kā rezultātā 

tie, nepārkāpjot Savienības noteikumus, 

nevar sasniegt vēlamo galamērķi iknedēļas 

atpūtas laikposma izmantošanai. Vajadzētu 

atvieglot transportlīdzekļu vadītāju iespējas 

risināt šādas situācijas un dot viņiem 

iespēju sasniegt galamērķi iknedēļas 

atpūtai, nepārkāpjot prasības par 

maksimālo transportlīdzekļa vadīšanas 

laiku. 

(8) Transportlīdzekļu vadītāji nereti 

nonāk neparedzamās situācijās, kā rezultātā 

tie, nepārkāpjot Savienības noteikumus, 

nevar sasniegt vēlamo galamērķi iknedēļas 

atpūtas laikposma izmantošanai. Vajadzētu 

atvieglot transportlīdzekļu vadītāju iespējas 

risināt šādas situācijas un dot viņiem 

iespēju sasniegt galamērķi iknedēļas 

atpūtai, nepārkāpjot prasības par 

maksimālo transportlīdzekļa vadīšanas 

laiku. Ir jāpieliek lielākas pūles, lai 

nodrošinātu drošu stāvvietu, pienācīgu 

sanitāro labierīcību un pienācīgu 

izmitināšanas vietu izveidi vai 

modernizāciju. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Regulas priekšlikums 

8.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (8a) Lai nodrošinātu transportlīdzekļu 

vadītāju darba apstākļus kravas 

iekraušanas un izkraušanas vietās, šo 

infrastruktūras objektu īpašniekiem un 

operatoriem būtu vadītājam jānodrošina 

piekļuve labierīcībām higiēnas vajadzību 

nodrošināšanai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  48 

Mara Bizzotto 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus Regulas (EK) Nr. 561/2006 

īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas 

pilnvaras Komisijai, lai tā varētu precizēt 

minētās regulas noteikumus un noteikt 

vienotu pieeju to piemērošanai un izpildes 

nodrošināšanai. Minētās pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/201110. 

svītrots 

__________________  

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

10. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(10) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus Regulas (EK) Nr. 561/2006 

īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas 

pilnvaras Komisijai, lai tā varētu precizēt 

minētās regulas noteikumus un noteikt 

vienotu pieeju to piemērošanai un izpildes 

nodrošināšanai. Minētās pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/201110. 

(10) Lai nodrošinātu vienādus 

nosacījumus Regulas (EK) Nr. 561/2006 

īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas 

pilnvaras Komisijai, lai tā varētu precizēt 

minētās regulas noteikumus un noteikt 

vienotu pieeju to piemērošanai un izpildes 

nodrošināšanai. Minētās pilnvaras saskaņā 

ar Regulu (ES) Nr. 182/201110 būtu 

jāīsteno Eiropas Autotransporta 

pārvaldei. 

__________________ __________________ 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 

10 Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regula (ES) 
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Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 

vispārīgus principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 

Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 

13. lpp.). 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 vienkāršotu un uzlabotu 

sociālās jomas noteikumu izpildes 

lietderību, vajadzētu līdz 2023. gadam 

visos transportlīdzekļos, ar kuriem veic 

starptautiskos kravu pārvadājumus, 

ieviest viedos tahogrāfus, ar kuriem varēs 
precīzāk noteikt transportlīdzekļa atrašanās 

vietu, it īpaši starptautiskos pārvadājumos. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

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 

(11) Lai uzlabotu sociālās jomas 

noteikumu izpildes nodrošināšanas 

izmaksu lietderību, vajadzētu pilnībā 

izmantot pašreizējās un nākamās paaudzes 

tahogrāfu sistēmu potenciālu, sākot no 

digitālā tahogrāfa ierīkošanas reģistrētos 
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iespējams precīzāk noteikt 

transportlīdzekļa atrašanās vietu, it īpaši 

starptautiskos pārvadājumos. 

transportlīdzekļos līdz 2020. gadam. Tādēļ 

būtu jāuzlabo tahogrāfu funkcijas, lai būtu 

iespējams precīzāk noteikt 

transportlīdzekļa atrašanās vietu, it īpaši 

starptautiskos pārvadājumos. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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, 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. Ir jāizveido 

autotransporta GNSS portāls, kas 

amatpersonām, kuras veic pārbaudes uz 

ceļa vai attālinātās pārbaudes, reāllaikā 

sniedz piekļuvi visiem viedo tahogrāfu 

nosūtītajiem datiem. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, Regulas (EK) 

Nr. 561/2006 darbības joma būtu 
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jāpaplašina, iekļaujot tajā kravu 

pārvadāšanas transportlīdzekļus, kuru 

pieļaujamā masa ir mazāka par 

3,5 tonnām un kuri darbojas attālumos, 

kas pārsniedz 400 kilometru rādiusu ap 

uzņēmuma bāzes vietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  54 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, šīs regulas darbības 

joma būtu jāpaplašina, iekļaujot tajā 

kravu pārvadāšanas transportlīdzekļus, 

kuru pieļaujamā masa ir lielāka par 

2,4 tonnām un mazāka par 3,5 tonnām un 

kuri darbojas attālumos, kas pārsniedz 

200 kilometru rādiusu ap uzņēmuma 

bāzes vietu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, Regulas (EK) 

Nr. 561/2006 darbības jomā būtu jāietver 

transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā masa 

ir mazāka par 3,5 tonnām, izmantošana 

kravu pārvadājumiem attālumā, kas 
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pārsniedz 200 kilometru rādiusu ap 

uzņēmuma bāzes vietu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, Regulas (EK) 

Nr. 561/2006 darbības joma būtu 

jāpaplašina, iekļaujot tajā kravu 

pārvadāšanas transportlīdzekļus, kuru 

pieļaujamā masa ir mazāka par 

3,5 tonnām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  57 

Claude Rolin 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, Regulas (EK) 

Nr. 561/2006 darbības jomā būtu jāietver 

transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā masa 

ir mazāka par 3,5 tonnām, izmantošana. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Tā kā jaunu kravu pārvadāšanas 

transportlīdzekļu modeļu kļūst aizvien 

vairāk, lai uzlabotu transportlīdzekļu 

vadītāju darba apstākļus un ceļu 

satiksmes drošību, Regulas (EK) 

Nr. 561/2006 darbības jomu var 

paplašināt, iekļaujot tajā šo uzdevumu 

veikšanai paredzētus transportlīdzekļus, 

kuru pieļaujamā masa ir mazāka par 

3,5 tonnām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Tādu mehānisko transportlīdzekļu 

vai transportlīdzekļu kombināciju, ko 

izmanto starptautiskiem pārvadājumiem, 

kuru pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas, 

izslēgšana ir izraisījusi negodīgas 

konkurences veidošanos, kā arī atšķirības 

Regulas (EK) Nr. 561/2006 piemērošanā, 

radot atšķirīgus darba nosacījumus un 

apdraudot ceļu satiksmes drošību. Tāpēc 

arī šis transportlīdzekļu veids ir jāiekļauj 

Regulas (EK) Nr. 561/2006 darbības 

jomā. 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  60 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Jaunu tehnoloģiju un 

digitalizācijas straujā attīstība visā ES 

ekonomikā, kā arī vajadzība nodrošināt 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus 

starptautisko autopārvadājumu nozares 

uzņēmumiem liek saīsināt pārejas periodu 

digitālo tahogrāfu ierīkošanai 

reģistrētajos transportlīdzekļos. Digitālais 

tahogrāfs palīdz vienkāršot pārbaudes un 

tādējādi atvieglo valstu iestāžu darbu. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  61 

Sofia Ribeiro 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Lai garantētu piemērotus veselības 

un drošības standartus transportlīdzekļu 

vadītājiem, kuri nevar nokļūt mājās, lai 

tur pavadītu savu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ir vajadzīgi papildu centieni, 

nodrošinot drošu stāvlaukumu, pienācīgu 

sanitāro mezglu un piemērotu 

izmitināšanas vietu izveidi vai uzlabošanu. 

Or. pt 

Grozījums Nr.  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Regulas priekšlikums 

11.a apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11a) Transportlīdzekļa vadītājiem trūkst 

atpūtas vietu, kas sniegtu atbilstīgu 

drošības garantiju un nodrošinātu 

pienācīgu atpūtu. Kamēr šī situācija 

nemainās, transportlīdzekļa vadītāji drīkst 

atpūsties kabīnē, ja vien tās ir atbilstīgas. 

Or. es 

 

Grozījums Nr.  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Jaunu tehnoloģiju un 

digitalizācijas straujā attīstība visā ES 

ekonomikā, kā arī vajadzība nodrošināt 

vienlīdzīgus konkurences apstākļus visiem 

starptautisko autopārvadājumu nozares 

uzņēmumiem liek saīsināt pārejas periodu 

digitālo tahogrāfu ierīkošanai 

reģistrētajos transportlīdzekļos. Digitālais 

tahogrāfs palīdz vienkāršot pārbaudes un 

tādējādi atvieglo valstu iestāžu darbu. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Tā kā ir jānodrošina vienlīdzīgi 

konkurences apstākļi starptautisko 

autopārvadājumu uzņēmumiem, ir 
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jāsaīsina pārejas periods digitālā 

tahogrāfa ierīkošanai reģistrētajos 

transportlīdzekļos. Digitālie tahogrāfi 

palīdzēs veikt vienkāršotas kontroles un 

tādējādi atvieglos valstu iestāžu darbu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Digitālā tahogrāfa ierīkošana 

reģistrētos transportlīdzekļos sekmēs 

labāku ES tiesību aktu piemērošanas 

uzraudzību autotransporta nozarē, 

vienkāršos pārbaudes vai pat samazinās 

nevajadzīgu pārbaužu skaitu, kā arī 

saīsinās pārbaudēm nepieciešamo laiku. 

Būtu jāparedz obligāta digitālā tahogrāfa 

ierīkošana reģistrētos transportlīdzekļos 

līdz 2021. gada beigām. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  66 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Eiropas Darba iestādei varētu būt 

svarīga loma šajā regulā paredzēto 

noteikumu izpildē, jo īpaši palīdzot valstu 

iestādēm kontroles pasākumu 

koordinēšanā, informācijas apmaiņā un 

inspektoru apmācībā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Dalībvalstis var pastiprināt 

centienus, lai panāktu labākus veselības 

apstākļus un lielāku drošību stāvvietās, 

uzlabojot pienācīgu sanitāro labierīcību 

un izmitināšanas vietu nodrošinājumu. 

Lai veicinātu atpūtas laikposmu 

izmantošanu, atrodoties prom no mājām, 

Savienībā būtu jānodrošina pietiekami 

plaša stāvvietu tīkla izveide. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  68 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, Regulas (EK) 

Nr. 561/2006 darbības jomā būtu jāietver 

transportlīdzekļu, kuru pieļaujamā masa 

nepārsniedz 3,5 tonnas, izmantošana 

kravu pārvadājumos. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Regulas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) Lai garantētu piemērotus veselības 

un drošības standartus transportlīdzekļu 

vadītājiem, kuri nevar nokļūt savā 

dzīvesvietā, lai iknedēļas atpūtas laiku 

pavadītu mājās, ir vajadzīgi papildu 

centieni, nodrošinot pietiekamu 

finansējumu drošu stāvlaukumu, 

pienācīgu sanitāro mezglu un piemērotu 

izmitināšanas vietu ieviešanai vai 

uzlabošanai. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  70 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) Lai garantētu piemērotus veselības 

un drošības standartus transportlīdzekļu 

vadītājiem, kuri nevar nokļūt mājās, lai 

tur pavadītu savu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ir vajadzīgi papildu centieni, 

nodrošinot finansējumu drošu 

stāvlaukumu, pienācīgu sanitāro mezglu 

un piemērotu izmitināšanas vietu izveidei 

vai uzlabošanai. 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Regulas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) Efektīvas izpildes nodrošināšanai 

ir ļoti svarīgi, lai kompetentās iestādes 

pārbaudēs uz ceļiem varētu pārliecināties, 

ka noteikumi par transportlīdzekļa 

vadīšanas un atpūtas laikposmiem ir 

ievēroti gan pārbaudes dienā, gan 

iepriekšējās 56 dienās. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  72 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) Eiropas Parlaments rezolūcijā par 

2011. gada Baltās grāmatas par 

transportu īstenošanu apsvēra iespēju 

izveidot Eiropas Autoceļu pārvaldi, lai 

nodrošinātu Savienības tiesību aktu 

pienācīgu īstenošanu un veicinātu 

standartizāciju visās dalībvalstīs. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  73 

Claude Rolin 

 

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 

"a) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 
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pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai 

puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas; vai 

kravu pārvadājumiem; vai"; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem; vai"; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  75 

Jeroen Lenaers 

 

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) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem; vai"; 

Or. nl 
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Grozījums Nr.  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem; vai"; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem; vai"; 

Or. fr 

Pamatojums 

Regulas darbības joma ir jāpaplašina, iekļaujot vieglos komerciālos transportlīdzekļus, ko 

izmanto kravu pārvadājumos (ja to pieļaujamā pilna masa nepārsniedz 3,5 tonnas), lai 



PE616.837v01-00 38/99 AM\1144455LV.docx 

LV 

nodrošinātu godīgu konkurenci, ceļu satiksmes drošību un transportlīdzekļu vadītāju darba 

apstākļus. 

 

Grozījums Nr.  78 

Georges Bach 

 

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) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem un kuru maksimālā 

pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai 

puspiekabi, pārsniedz 2,4 tonnas; vai"; 

Or. en 

Pamatojums 

Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību, kā arī autovadītāju darba apstākļus, regulas darbības 

joma ir jāpaplašina, iekļaujot tajā arī vieglos kravas automobiļus, kas ir definēti 4. panta 

ba) punktā (jauns) un ko izmanto kravu pārvadājumiem. 

 

Grozījums Nr.  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1) regulas 2. panta 1. punktā iekļauj 

šādu apakšpunktu: 

 "aa) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem starp divām 

dalībvalstīm, neatkarīgi no tonnāžas, 

vai"; 
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Or. it 

 

Grozījums Nr.  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

3. pants – h punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1) regulas 3. panta h) punktu aizstāj 

ar šādu: 

svītrots 

“h) transportlīdzekļiem vai 

transportlīdzekļu kombinācijām, kas tiek 

izmantoti nekomerciāliem kravu 

pārvadājumiem;” 

 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  81 

Jeroen Lenaers 

 

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, kuru 

maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 

7,5 tonnas un kuri tiek izmantoti 

nekomerciāliem kravu pārvadājumiem; 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 
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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, kuru 

maksimālā pieļaujamā masa nepārsniedz 

7,5 tonnas un kuri tiek izmantoti 

nekomerciāliem kravu pārvadājumiem; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) vieglajiem komerciālajiem 

transportlīdzekļiem (< 3,5 tonnas), ko 

izmanto kravu pārvadājumos 

200 kilometru rādiusā ap uzņēmuma 

reģistrācijas vietu;" 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  84 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

3. pants – ha punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a) regulas 3. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 "ha) vieglajiem kravas automobiļiem, 

kuru pieļaujamā masa ir lielāka par 

2,4 tonnām un mazāka par 3,5 tonnām un 

kurus izmanto kravu pārvadājumiem 

200 kilometru rādiusā ap uzņēmuma 

bāzes vietu;" 

Or. en 

Pamatojums 

Vieglajiem kravas transportlīdzekļiem, kuru masa ir lielāka par 2,4 tonnām un mazāka par 

3,5 tonnām, vajadzētu būt šīs regulas darbības jomā tikai tad, ja tos izmanto kravu 

pārvadājumiem attālumos, kas pārsniedz 200 kilometru rādiusu ap uzņēmuma bāzes vietu. 

Šāda atkāpe ir nepieciešama, lai uzņēmumi, jo īpaši mazie un vidējie uzņēmumi, joprojām 

varētu vietējiem vai reģionāliem pārvadājumiem izmantot vieglos komerciālos 

transportlīdzekļus bez tahogrāfa. 

 

Grozījums Nr.  85 

Jeroen Lenaers 

 

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) vieglie komerciālie 

transportlīdzekļi (< 3,5 tonnas), ko 

izmanto kravu pārvadājumos;" 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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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) vieglajiem kravas automobiļiem 

(< 3,5 tonnas), ko izmanto kravu 

pārvadājumiem 400 kilometru rādiusā ap 

uzņēmuma bāzes vietu;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  87 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

4. pants – ba punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a) regulas 4. pantā iekļauj šādu 

ba) punktu: 

 "ba) "vieglais kravas 

transportlīdzeklis" ir transportlīdzeklis, 

kura maksimālā pieļaujamā pilnā masa ir 

lielāka par 2,4 tonnām un mazāka par 

3,5 tonnām un kuru izmanto kravu 

pārvadājumiem;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

4. pants – h punkts – otrais ievilkums 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1a) regulas 4. panta h) punkta otro 

ievilkumu aizstāj ar šādu: 

– “regulārs iknedēļas atpūtas 

laikposms” nozīmē jebkuru atpūtu, kas ir 

vismaz 45 stundas, 

"– "regulārs iknedēļas atpūtas 

laikposms" nozīmē jebkuru atpūtu, kas ir 

vismaz 45 stundas; regulāro iknedēļas 

atpūtas laikposmu nevar pavadīt 

kabīnē,"; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 nerada 

tiešus vai netiešus ieņēmumus. 

Or. en 

Pamatojums 

Definīcija tiek precizēta, ņemot vērā jaunus uzņēmējdarbības modeļus. 

 

Grozījums Nr.  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

4. pants – ra punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2a) regulas 4. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 "ra) "mājas" ir transportlīdzekļa 

vadītāja reģistrēta dzīvesvieta dalībvalstī;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 "ra) "mājas" ir transportlīdzekļa 

vadītāja dzīvesvieta dalībvalstī;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 "ra) "mājas" ir transportlīdzekļa 

vadītāja dzīvesvieta;" 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  93 

Jeroen Lenaers 

 

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. pantam pievieno šādu 

punktu: 

 "ra) "mājas" ir transportlīdzekļa 

vadītāja dzīvesvieta;" 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. pantam pievieno šādu 

ra) punktu: 

 "ra) "dzīvesvieta" ir transportlīdzekļa 

vadītāja parastā dzīvesvieta;" 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

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

6. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) 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 

Pamatojums 

Atbilstīgi priekšlikumam pāriet uz 4 nedēļu atsauces periodu, kopējā uzkrātā 

transportlīdzekļa vadīšanas laikposma ierobežojumu tiek ierosināts noteikt 180 stundu 

apmērā četru secīgu nedēļu laikā. 

 

Grozījums Nr.  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

6. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) 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 

 

Grozījums Nr.  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

6. pants – 3. punkts 
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Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) 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 

Pamatojums 

Ierosinātās iknedēļas atpūtas laikposma izmaiņas nevar nodrošināt nepieciešamo elastību, ja 

netiek pārskatīti noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas laikposmu, neļaujot īstenot 

elastīgākus noteikumus praksē. 

 

Grozījums Nr.  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

6. pants – 3. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 2a) 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. pl 

Pamatojums 

Ierosinātais atsauces laikposms ir četras nedēļas — šādu laikposmu aptver tahogrāfs. Tas 

palīdzētu garantēt darba nepārtrauktību un nodrošināt darbu efektīvu izpildi, kā arī radītu 

elastīgākas iespējas izmantot regulāro atpūtu. 

 

Grozījums Nr.  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

6. pants – 5. punkts – pirmais teikums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Transportlīdzekļa vadītājs kā citu darbu 

reģistrē jebkuru laikposmu, kas pavadīts, 

kā aprakstīts 4. panta e) punktā, kā arī 

jebkuru laikposmu, kas pavadīts, vadot 

transportlīdzekli komercpārvadājumos, uz 

ko neattiecas šī regula, kā arī reģistrē 

jebkuru darbgatavības laikposmu, kas 

definēts Direktīvas 2002/15/EK 3. panta 

b) punktā, saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 165/2014 34. panta 5. punkta 

b) apakšpunkta iii) punktu. Šo ierakstu veic 

vai nu ar roku reģistrācijas diagrammā vai 

izdrukā, vai izmantojot manuālās 

ievadīšanas iespējas, kas ir reģistrācijas 

kontrolierīcēm. 

Pirms tāda transportlīdzekļa vadīšanas, 

kuru izmanto komercpārvadājumos un 

kurš ir šīs regulas darbības jomā, 

transportlīdzekļa vadītājs kā citu darbu 

reģistrē jebkuru laikposmu, kas pavadīts, 

kā aprakstīts 4. panta e) punktā, kā arī 

jebkuru laikposmu, kas pavadīts, vadot 

transportlīdzekli komercpārvadājumos, uz 

ko neattiecas šī regula, kā arī reģistrē 

jebkuru darbgatavības laikposmu, kas 

definēts Direktīvas 2002/15/EK 3. panta 

b) punktā, saskaņā ar Regulas (ES) 

Nr. 165/2014 34. panta 5. punkta 

b) apakšpunkta iii) punktu, kopš pēdējā 

iknedēļas atpūtas laikposma. Šo ierakstu 

veic vai nu ar roku reģistrācijas diagrammā 

vai izdrukā, vai izmantojot manuālās 

ievadīšanas iespējas, kas ir reģistrācijas 

kontrolierīcēm. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo priekšlikumu tiek ieviests pragmatisks risinājums, saskaņā ar kuru transportlīdzekļa 

vadītājam ir pienākums reģistrēt visas savas darbības, sākot vadīt transportlīdzekļus, kuri ir 

šīs regulas darbības jomā, tādējādi transportlīdzekļa vadītājam atvieglojot šīs prasības 

ievērošanu. Tiek ierosināts grozīt arī EK priekšlikumu, prasot transportlīdzekļu vadītājiem 

reģistrēt citu darbu un darbgatavību tikai kopš pēdējā iknedēļas atpūtas laikposma. 

 

Grozījums Nr.  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

7. pants – 3. daļa 
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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. 

Ja transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts 

pārvadājumā ar vairākiem transportlīdzekļa 

vadītājiem, pavada 45 minūtes ilgu 

laikposmu braucošā transportlīdzeklī, kuru 

vada otrs transportlīdzekļa vadītājs, šo 

laikposmu uzskata par pārtraukumu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  101 

Georges Bach 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

7. pants – 3.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 4a) regulas 7. pantam pievieno šādu 

daļu: 

 "Pasažieru autopārvadājumos 

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."; 

Or. en 

Pamatojums 

Transportlīdzekļu vadītājiem, kuri veic pasažieru autopārvadājumus, būtu jānodrošina lielāka 

elastība pārtraukumu izmantošanā, lai viņi varētu pielāgoties pasažieru vajadzībām 

nepagarinot transportlīdzekļa vadīšanas laiku, nesaīsinot atpūtas laiku un nesamazinot 

pārtraukumu skaitu. 

 

Grozījums Nr.  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – -a apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 5. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 -a) panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

5. Atkāpjoties no 2. punkta, 30 stundu 

laikā no ikdienas vai iknedēļas atpūtas 

laikposma beigām transportlīdzekļa 

vadītājam, kurš iesaistīts pārvadājumā ar 

vairākiem transportlīdzekļa vadītājiem, ir 

jāņem jauns ikdienas atpūtas laikposms, 

kas ir vismaz 9 stundas. 

"5. Atkāpjoties no 2. punkta, 

transportlīdzekļa vadītājs, kurš iesaistīts 

neregulāru pasažieru pārvadājumu 

nodrošināšanā, kā noteikts Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2009. gada 

21. oktobra Regulā (EK) Nr. 1073/2009 

par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz 

piekļuvi starptautiskajam autobusu 

pārvadājumu tirgum un ar ko groza 

Regulu (EK) Nr. 561/2006, ne vairāk kā 

divas reizes nedēļā ikdienas atpūtas 

laikposmu var atlikt par vienu stundu ar 

noteikumu, ka ikdienas atpūtas laikposms, 

ko viņš izmanto pēc šīs atkāpes 

izmantošanas, ir vismaz 9 stundas."; 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātā grozījuma mērķis ir divreiz nedēļā pagarināt transportlīdzekļa vadītāja darba 

laiku līdz 16 stundām, nepārsniedzot normatīvo braukšanas laiku, lai transportlīdzekļu 

vadītāji varētu labāk nodrošināt tūrisma nozarei raksturīgās prasības. 

 

Grozījums Nr.  103 

Claude Rolin 

 

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  
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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.” 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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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Or. fr 

Pamatojums 

Pašreizējie noteikumi par vadīšanas laikposmu un atpūtas laikposmu spēj nodrošināt 

transporta nozares pievilcīgumu, vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni 

autopārvadātājiem. 

 

Grozījums Nr.  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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.” 

 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  106 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa 
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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.” 

 

Or. nl 

 

Grozījums Nr.  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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. 
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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.” 

 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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.” 

 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātie jaunie noteikumi, kas paredz pagarināt braukšanas un atpūtas laiku aprēķināšanā 

izmantoto atsauces periodu no 2 līdz 4 nedēļām, nelabvēlīgi ietekmēs transportlīdzekļu 

vadītāju darbu. Praksē tas radītu braukšanas laika koncentrēšanos pirmajās trīs mēneša 

nedēļās, iknedēļas atpūtu pārceļot uz mēneša beigām. Tas radītu nelabvēlīgu ietekmi uz 
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transportlīdzekļu vadītāju darba un privātās dzīves līdzsvaru, noguruma pakāpi un ceļu 

satiksmes drošību. 

 

Grozījums Nr.  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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.” 

 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) četrus regulāros iknedēļas atpūtas a) četrus regulāros iknedēļas atpūtas 



PE616.837v01-00 56/99 AM\1144455LV.docx 

LV 

laikposmus vai laikposmus; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi. 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi, 

vai 

Or. pl 

 

Grozījums Nr.  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi. 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi, 

vai 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi. 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi, 

vai 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) divus regulāros vismaz 45 stundas 

ilgus iknedēļas atpūtas laikposmus un 

divus saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi. 

b) vienu regulāro vismaz 45 stundas 

ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu un trīs 

saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus, 

kas ir vismaz 24 stundas ilgi. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) vienu regulāro vismaz 45 stundas 

ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu un trīs 

saīsinātos atpūtas laikposmus, kas ir 
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vismaz 24 stundas ilgi. 

 Saīsinātā atpūtas laikposma gadījumā 

transportlīdzekļa vadītājam atpūta, kuras 

ilgums ir vienāds ar izmantotās atpūtas 

un 45 stundu laikposma starpību, ir 

jāizmanto vienā reizē līdz ceturtās nedēļas 

beigām, kas seko nedēļai, kurā beidzas 

saīsinātais atpūtas laikposms. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātā grozījuma mērķis ir uzlabot izpildāmību un paredzēt papildu iespējas operatoriem 

labāk plānot pārvadājumus, kā arī transportlīdzekļu vadītājiem elastīgāk izmantot 

kompensēto laiku labākai darba un privātās dzīves līdzsvarošanai. 

 

Grozījums Nr.  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) vienu regulāro iknedēļas atpūtas 

laikposmu, kas ir vismaz 45 stundas ilgs, 

un trīs saīsinātos iknedēļas atpūtas 

laikposmus, kas ir vismaz 24 stundas ilgi; 

Or. pl 

Pamatojums 

Ierosinātais atsauces laikposms ir četras nedēļas — šādu laikposmu aptver tahogrāfs. Tas 

palīdzētu garantēt darba nepārtrauktību un nodrošināt darbu efektīvu izpildi, kā arī radītu 

iespēju izmantot ilgākus regulāros atpūtas laikposmus transportlīdzekļa vadītāja izvēlētā 

vietā. 

 

Grozījums Nr.  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) vienu regulāro vismaz 45 stundas 

ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu un trīs 

saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus, 

kas ir vismaz 24 stundas ilgi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) vienu regulāro vismaz 45 stundas 

ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu un trīs 

saīsinātos atpūtas laikposmus, kas ir 

vismaz 24 stundas ilgi; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 

Šā punkta b) un ba) apakšpunkta nolūkā 

saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus 

kompensē ar līdzvērtīga ilguma atpūtas 

laikposmu, kas izmantots vienā reizē pirms 
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beigām, kura seko attiecīgajai nedēļai. ceturtās nedēļas beigām, kura seko 

attiecīgajai nedēļai. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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. pl 

 

Grozījums Nr.  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6. punkts – 2.a daļa (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) panta 6. punktam pievieno šādu 

daļu: 

 "Saīsinātā atpūtas laikposma gadījumā 

transportlīdzekļa vadītājam atpūta, kuras 

ilgums ir vienāds ar izmantotās atpūtas 

un 45 stundu laikposma starpību, ir 

jāizmanto vienā reizē līdz ceturtās nedēļas 

beigām, kas seko nedēļai, kurā beidzas 

saīsinātais atpūtas laikposms."; 
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Or. en 

 

Grozījums Nr.  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 6.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 aa) pantā iekļauj šādu punktu: 

 "6.b Transportlīdzekļu vadītāji, kuri ir 

iesaistīti neregulāru pasažieru 

pārvadājumu nodrošināšanā, var 

izmantot atkāpi no prasības izmantot 

24 stundu ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu ar noteikumu, ka viņi strādā ne 

vairāk kā divpadsmit 24 stundu ilgus 

laikposmus vienā reizē un ka pirms un 

pēc šiem darba laikposmiem viņi izmanto 

regulāru iknedēļas atpūtu. Gadījumos, ja 

brauciens notiek no plkst. 22.00 līdz 

plkst. 6.00, transportlīdzeklis pārmaiņus 

jāvada vairākiem transportlīdzekļa 

vadītājiem vai arī 7. pantā minētais 

braukšanas laiks ir jāsamazina līdz trīs 

stundām."; 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātais grozījums nodrošinātu iespēju uzņēmumiem labāk un efektīvāk izmantot šo 

svarīgo ar tūrisma nozares specifiku saistīto elastīgo risinājumu. 

 

Grozījums Nr.  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 7. punkts 
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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 atpūtu, kas ir izmantota kā 

kompensācija saīsināta iknedēļas atpūtas 

laikposma vietā, izmanto kopā ar atpūtas 

laikposmu, kura ilgums ir vismaz deviņas 

stundas. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījumā ir saglabāta pašreizējā Regulas (EK) Nr. 561/2006 teksta redakcija, kas nodrošina 

iespēju atpūtu, kas izmantota kā kompensācija, izmantot kopā ar ikdienas un saīsinātu 

iknedēļas atpūtas laikposmu. 

 

Grozījums Nr.  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 pirms 

vai kā vismaz 45 stundu ilga regulārā 

iknedēļas atpūtas laikposma pagarinājumu 

kā vienu secīgu atpūtas laikposmu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  125 

Robert Rochefort 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 
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Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8. punkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 ba) panta 8. punktu aizstāj ar šādu: 

8. Ja transportlīdzekļa vadītājs to vēlas, 

ikdienas atpūtas laikposmus un saīsinātus 

iknedēļas atpūtas laikposmus ārpus bāzes 

vietas var ņemt transportlīdzeklī, ja vien tas 

ir aprīkots ar guļamvietu katram 

transportlīdzekļa vadītājam un ja tas nav 

kustībā. 

"8. Ja transportlīdzekļa vadītājs to vēlas, 

ikdienas atpūtas laikposmus ārpus bāzes 

vietas var ņemt transportlīdzeklī, ja vien tas 

ir aprīkots ar guļamvietu katram 

transportlīdzekļa vadītājam un ja tas nav 

kustībā."; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

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: 

svītrots 

a) vai nu darba devēja nodrošināta 

vai apmaksāta vieta, vai 

 

b) mājas vai cita transportlīdzekļa 

vadītāja izvēlēta privāta vieta. 

 

Or. es 
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Grozījums Nr.  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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: 

svītrots 

a) vai nu darba devēja nodrošināta 

vai apmaksāta vieta, vai 

 

b) mājas vai cita transportlīdzekļa 

vadītāja izvēlēta privāta vieta. 

 

Or. en 

Pamatojums 

Komisijas priekšlikumā nav ņemts vērāt tas, ka ierosināto noteikumu piemērošana saistībā ar 

45 stundu ilgas iknedēļas atpūtas pavadīšanu transportlīdzekļa kabīnē ir aizkavējusies tādēļ, 

ka uz Eiropas ceļiem trūkst drošu, piemērotu un aizsargātu stāvvietu un izmitināšanas vietu. 

Ir jādefinē jēdziens "piemērota izmitināšanas vieta, kurā ir pienācīgas guļasvietas un 

sanitārie mezgli", jo pēc Starptautiskās autopārvadātāju savienības (IRU) TRANSPARK 

datubāzes datiem Vācijā ir 352 stāvvietas, no kurām tikai 13 ir gan aizsargātas, gan 

nodrošina izmitināšanu. 

 

Grozījums Nr.  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – ievaddaļa 
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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, var 

pavadīt transportlīdzeklī, ja 

transportlīdzeklis ir pienācīgi aprīkots 

gulēšanai un, ja iespējams, novietots 

drošā un atbilstoši aprīkotā stāvlaukumā. 

Citādi šos laikposmus transportlīdzekļa 

vadītājs pavada piemērotā izmitināšanas 

vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un 

sanitārie mezgli; 

 Komisijai ir jāmudina dalībvalstis izveidot 

drošus un atbilstoši pielāgotus 

stāvlaukumus. Divus gadus pēc regulas 

stāšanās spēkā Komisijai ir jāsagatavo 

ziņojums par stāvlaukumu kvalitāti un 

daudzumu dalībvalstīs. Ja Komisija 

uzskata, ka stāvlaukumu kvalitāte un 

daudzums atbilst Eiropas starptautisko 

pārvadājumu prasībām, tai ir jāiesniedz 

priekšlikumi attiecīgiem tiesību aktu 

grozījumiem saistībā ar iespēju atpūsties 

kabīnē. 

Or. pl 

Pamatojums 

Eiropas Savienībā joprojām trūkst piemēroti aprīkotu stāvlaukumu. Transportlīdzekļu 

vadītājiem bieži ir labāk gulēt piemēroti aprīkotā kabīnē, nekā atstāt transportlīdzekli un 

kravu nenodrošinātā zonā un palikt iespējami zemas kvalitātes viesnīcā. Dalībvalstis ir 

jāiedrošina ieguldīt drošos un piemēroti pielāgotos stāvlaukumos. 

 

Grozījums Nr.  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – ievaddaļa 
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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 Regulāro iknedēļas atpūtas 

laikposmu nekādā gadījumā nepavada 

transportlīdzeklī. Šo laikposmu 

transportlīdzekļa vadītājs pavada ārpus 

kabīnes, piemērotā izmitināšanas vietā, 

kurā ir drošs stāvlaukums, pienācīgas 

guļasvietas un sanitārie mezgli. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – ievaddaļa 

 

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 piemērotā 

izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgi 

sanitārie mezgli un optimālas guļasvietas 

transportlīdzekļa vadītājam; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – ievaddaļa 
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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 piemērotā 

un dzimumam atbilstošā izmitināšanas 

vietā, kurā ir pienācīgas guļasvietas un 

sanitārie mezgli; tā ir: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  132 

Robert Rochefort 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – ievaddaļa 

 

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 un saīsinātos 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: 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – ievaddaļa 

 

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 piemērotā 

izmitināšanas vietā, kurā ir pienācīgas 

privātas guļasvietas un sanitārie mezgli; tā 

ir: 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.a punkts – a apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) vai nu darba devēja nodrošināta 

vai apmaksāta vieta, vai 

a) vieta transportlīdzeklī ar 

noteikumu, ka tajā ir guļasvieta katram 

transportlīdzekļa vadītājam un ka tas nav 

kustībā un ir novietots atpūtai piemērotā 

vietā, kurā ir pieejamas vismaz pienācīgas 

sanitārās labierīcības, piemēram, duša un 

tualete, 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 
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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. pl 

Pamatojums 

Transportlīdzekļu vadītājiem nav jāliek atgriezties mājās. Viņiem jāvar brīvi izvēlēties, kur 

pavadīt atpūtu. 

 

Grozījums Nr.  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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) vai cita transportlīdzekļa vadītāja 

izvēlēta privāta vieta. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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) transportlīdzekļa vadītāja mājas 

vai cita transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta 

privāta vieta. 

Or. it 
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Grozījums Nr.  138 

Georges Bach 

 

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 vienu vismaz 

45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās vai kādā citā privātā vietā 

pēc transportlīdzekļa vadītāja izvēles. 

Tādēļ transporta uzņēmums organizē 

transportlīdzekļu vadītāja darbu tā, lai 

laiks, ko viņš pavada ceļā uz mājām, 

netiktu ieskaitīts viņa iknedēļas atpūtas 

laikposmā. 

 Transportlīdzekļa vadītājs informē 

transporta uzņēmumu ne vēlāk kā vienu 

mēnesi 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 iespējas turp doties. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.b punkts 
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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 jebkuru vismaz 

45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās vai kādā citā privātā vietā 

pēc transportlīdzekļa vadītāja izvēles. Ja 

transportlīdzekļu vadītājiem nav 

45 stundu ilga iknedēļas atpūtas 

laikposma, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, 

jānodrošina, lai transportlīdzekļu vadītāji 

katrā triju secīgu nedēļu laikposmā 

vismaz vienu regulāro iknedēļas atpūtas 

laikposmu varētu pavadīt mājās vai kādā 

citā privātā vietā pēc transportlīdzekļa 

vadītāja izvēles. Darba devējam ir 

jāpiešķir vai jāapmaksā transportlīdzekļu 

vadītāju ceļā uz un no mājām pavadītais 

laiks, un transportlīdzekļa vadītājam ir 

jāsaņem līdzvērtīga kompensācija, ja viņš 

izvēlas doties uz citu privātu vietu. Laiku, 

kas pavadīts ceļā uz un no mājām un uz 

un no privātas vietas, nevar uzskatīt par 

atpūtu. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

8.b Transporta uzņēmums organizē 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

transportlīdzekļu vadītāji katrā divu secīgu 

nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro 
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iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu 

vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās. 

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 ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms 

attiecīgā atpūtas laikposma informē 

transporta uzņēmumu, ja atpūtas 

laikposms tiks pavadīts citā vietā, kas nav 

transportlīdzekļa vadītāja mājas. Ja 

transportlīdzekļa vadītājs izvēlas pavadīt 

atpūtu mājās, transporta uzņēmums 

nodrošina transportlīdzekļa vadītāja 

atgriešanos mājās. 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 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 savā dzīvesvietā. 

 Apstiprinājumu par to, ka 

transportlīdzekļa vadītājs ir pavadījis 

regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu vai 

vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par iepriekšēju saīsinātu iknedēļas atpūtu, 

citā paša izvēlētā vietā, sniedz ar 

transportlīdzekļa vadītāja deklarāciju. 

Komisija sagatavo šādas deklarācijas 
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modeli. 

Or. pl 

Pamatojums 

Transportlīdzekļu vadītājiem jāvar brīvi izvēlēties, kur pavadīt iknedēļas atpūtu. 

Grozījums Nr.  142 

Claude Rolin 

 

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 vienu vismaz 

45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

8.b Transporta uzņēmums organizē 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

transportlīdzekļu vadītāji vienu vismaz 

45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās. 
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par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās. 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

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 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 valstī, kurā uzņēmums veic 

uzņēmējdarbību. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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 

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 
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par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās. 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt valstī, kurā uzņēmums veic 

uzņēmējdarbību. 

Or. en 

Pamatojums 

Lai, veicot pārbaudes uzņēmumos, nodrošinātu juridisko noteiktību un izpildāmību, terminu 

"mājas" tiek ierosināts aizstāt ar terminu "valsts, kurā uzņēmums veic uzņēmējdarbību". 

Pagarinot atsauces periodu uz četrām nedēļām, šī priekšlikuma mērķis ir ieviest reālu četru 

nedēļu atsauces periodu. 

 

Grozījums Nr.  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

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 sešu 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 

 

Grozījums Nr.  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.b punkts 
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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. fr 

Pamatojums 

Lai nodrošinātu labus darba apstākļus transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī lai novērstu 

noguruma un drošības riskus uz ceļa, transportlīdzekļu vadītājiem jāvar ik pēc divām 

nedēļām izmantot regulāro iknedēļas atpūtu vai vismaz 45 stundas ilgu atpūtu, ko izmanto kā 

kompensāciju par saīsinātu iknedēļas atpūtu. Tas ir samērīgs termiņš, kas pašlaik ir 

piemērojams spēkā esošajos tiesību aktos. 

 

Grozījums Nr.  148 

Jeroen Lenaers 

 

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 vienu vismaz 

45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 

par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 

pavadīt mājās vai citā transportlīdzekļa 

vadītāja izvēlētā privātā vietā. 

Or. nl 
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Grozījums Nr.  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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 atbild par 

transportlīdzekļu vadītāju darba 

organizāciju tā, lai transportlīdzekļu 

vadītāji vismaz vienu vismaz 45 stundas 

ilgu iknedēļas atpūtas laikposmu, ko 

izmanto kā kompensāciju par saīsinātu 

iknedēļas atpūtu, varētu pavadīt mājās vai 

citā transportlīdzekļa vadītājā izvēlētā 

vietā. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 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 transportlīdzekļa 

vadītājā izvēlētā vietā. 

Or. en 
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Grozījums Nr.  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) regulas 8. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 "8.c Šī panta 8.a punktu nepiemēro, ja 

regulāros iknedēļas atpūtas laikposmus, 

saīsinātos iknedēļas atpūtas laikposmus 

un jebkādu iknedēļas atpūtu, kas ilgāka 

par 45 stundām un ko izmanto kā 

kompensāciju par iepriekšēju saīsinātu 

iknedēļas atpūtu, pavada piemēroti 

aprīkotās vietās, kas sertificētas kā 

atbilstošas Komisijas deleģētajos aktos 

noteiktajām prasībām, ja 

transportlīdzeklis nav kustībā un tajā ir 

piemērotas guļvietas katram 

transportlīdzekļa vadītājam. 

 Minētajos deleģētajos aktos šajā nolūkā ir 

jāiekļauj sertificētām vietām nepieciešamā 

specifikācija, lai nodrošinātu optimālu 

atpūtu transportlīdzekļu vadītājiem, kā arī 

transportlīdzekļu un kravas drošību."; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pantā iekļauj šādu punktu: 

 "8.c Ikdienas atpūtas laikposmus un 

iknedēļas atpūtas laikposmus (regulāros 
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un saīsinātos) ārpus bāzes vietas var 

izmantot transportlīdzeklī, ja vien tajā ir 

guļasvieta katram transportlīdzekļa 

vadītājam un ja tas nav kustībā."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 8.c punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pantā iekļauj šādu punktu: 

 "8.c Sākot no šīs regulas spēkā 

stāšanas dienas, dalībvalstis ik gadu 

iesniedz Komisijai ziņojumu par 

piemērotu atpūtas vietu un aizsargātu 

stāvvietu pieejamību transportlīdzekļu 

vadītājiem to teritorijā. Komisija ar 

īstenošanas aktiem nosaka vienotu 

ziņošanas standartu visās dalībvalstī."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 5. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

8. pants – 9.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 cb) pantam pievieno šādu punktu: 

 "9.a Atkāpjoties no 6., 7. un 8.b punkta, 

transportlīdzekļa vadītājs, kurš ir iesaistīts 

neregulāru pasažieru pārvadājumu 
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nodrošināšanā, nedēļā izmanto vidēji 

45 stundu ilgu iknedēļas atpūtas 

laikposmu, ko aprēķina, pamatojoties uz 

līdz 13 nedēļu ilgu atsauces periodu. Reizi 

nedēļā izmanto vismaz 24 stundu ilgu 

iknedēļas atpūtas laikposmu. Izmantojot 

minēto atkāpi, 13 nedēļu atsauces periodā 

aprēķinātais transportlīdzekļa vadītāja 

kopējais braukšanas laiks katrā atsevišķā 

4 nedēļu laikposmā nedrīkst pārsniegt 

160 stundas."; 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātā elastība ļautu uzņēmumam nodrošināt konsekventu pakalpojumu klientiem, tajā 

pašā laikā novēršot nevajadzīgus traucējumus tūrisma nozares maršrutos. 

 

Grozījums Nr.  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

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. 

9. 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. 

Or. en 
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Pamatojums 

Atkāpjoties no 8. panta, ja transportlīdzekļa vadītājs pavada transportlīdzekli, ko pārvadā ar 

prāmi vai vilcienu, un viņš izmanto regulāro ikdienas atpūtas laikposmu vai iknedēļas atpūtas 

laikposmu, tad šo laikposmu ar citām darbībām drīkst pārtraukt ne vairāk kā divas reizes, 

kopā nepārsniedzot vienu stundu. Regulārā ikdienas atpūtas laikposmā vai iknedēļas atpūtas 

laikposmā transportlīdzekļa vadītājam jābūt pieejamai guļasvietai vai kušetei. 

 

Grozījums Nr.  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

10. pants – 1. punkts 

 

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, prēmiju vai algas piemaksu, 

tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar 

nobraukto attālumu un/vai pārvadātās 

kravas daudzumu."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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, prēmiju vai algas piemaksu, 

tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar ātru 

piegādi, nobraukto attālumu un/vai 

pārvadātās kravas daudzumu."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  158 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

10. pants – 1. punkts 

 

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, prēmiju vai algas piemaksu, 

tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar 

nobraukto attālumu un/vai pārvadātās 

kravas daudzumu."; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 
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Grozījums Nr.  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

10. pants – 1. punkts 

 

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, prēmiju vai algas piemaksu, 

tostarp par rādītajiem, kas saistīti ar 

nobraukto attālumu un/vai pārvadātās 

kravas daudzumu."; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

10. pants – 1.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 6a) regulas 10. pantā iekļauj šādu 

punktu: 

 "1.a Dalībvalstis nosaka samērīgas un 

atturošas sankcijas visiem uzņēmumiem, 

kuri neievēro 1. punkta prasības."; 

Or. fr 
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Grozījums Nr.  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

12. pants – 2. daļa 

 

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. 

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. 

Tomēr transportlīdzekļa ikdienas 

vadīšanas laiku var pagarināt par divām 

stundām, ja pirms tam ir izmantots secīgs 

vismaz 45 stundu ilgs atpūtas laikposms. 

Izmantojot šādus ikdienas 

transportlīdzekļa vadīšanas laika 

pagarinājumus, nedrīkst pārsniegt 

maksimāli atļauto uzkrāto 

transportlīdzekļa vadīšanas laiku. 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. 

Or. en 

Pamatojums 

Ierosinātā grozījuma mērķis ir ieviest ierobežotus un skaidri definētus transportlīdzekļa 

ikdienas vadīšanas laika pagarinājumus pasažieru (tūristu) un kravas pārvadājumu 

transportlīdzekļu vadītājiem, lai tie varētu sasniegt piemērotas izmitināšanas vietas, 

nepārsniedzot maksimāli atļauto iknedēļas un uzkrāto braukšanas laiku, ko piemēro visā ES. 

Tādējādi transportlīdzekļu vadītāji varētu sasniegt mājas vai tūrisma pārvadājumu gadījumā 

nogādāt tūristus līdz viesnīcai. 
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Grozījums Nr.  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 7. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

12. pants – 2. daļa 

 

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. 

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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 

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 vai 

stāvvietu, kurā atpūsties, kā minēts 
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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. 

8. panta 8. punktā. 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. 

Or. es 

Grozījums Nr.  164 

Georgi Pirinski 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ba apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

22. pants – 2.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ba) pantā iekļauj šādu 2.a punktu: 

 "2.a Lai īstenotu 22. panta, 2. punkta 

c) apakšpunkta prasību, Komisija 

sagatavo un ar aktu pieņem kopīgus riska 

novērtēšanas kritērijus un vērtēšanas 

sistēmu, ko piemēro visiem transporta 

uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību 

kādā no dalībvalstīm."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  165 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – ca apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

22. pants – 4.a punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ca) pantam pievieno šādu punktu: 
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 "4.a Lai nodrošinātu taisnīgu, 

vienkāršu un efektīvu visiem apkalpes 

locekļiem Savienībā piemērojamo 

noteikumu īstenošanu, jāizveido par 

pārbaudēm un šo noteikumu izpildi 

atbildīgā Eiropas Darba iestāde. Tā 

nodrošina operatīvu un juridisku atbalstu 

dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un 

darba ņēmējiem, lai izpildītu sociālo 

tiesību aktu prasības un veiktu pārbaudes 

visas Savienības mērogā. 

 Eiropas Darba iestāde atbild par valstu 

elektroniskajos reģistros glabāto datu 

uzraudzību un piekļuvi tiem."; 

Or. en 

Pamatojums 

Šīs direktīvas noteikumu izpildes pārraudzība būtu jāuztic jaunajai Eiropas Darba iestādei, 

uz ko savā runā par stāvokli Eiropas Savienībā 2017. gadā norādīja J.–C. Juncker un ko ir 

paredzēts izveidot līdz 2018. gada beigām. 

 

Grozījums Nr.  166 

Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 11. punkts – cb apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

22. pants – 4.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 cb) pantam pievieno šādu punktu: 

 "4.b Lai nodrošinātu iespējami lielāku 

pārredzamību, būtu jāizstrādā un 

jāpublisko tādu visas Savienības 

autopārvadātāju saraksts, kuri neievēro 

attiecīgās tiesību aktu prasības. Šādu 

Savienības sarakstu sastāda, pamatojoties 

uz kopīgiem Savienības līmenī 

izstrādātiem kritērijiem, kurus ik gadu 

pārskata Eiropas Darba iestāde. 

Savienības sarakstā iekļautajiem 

autopārvadātājiem piemēro aizliegumu 

veikt darbību, ko piemēro visās 
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dalībvalstīs. Atsevišķos gadījumos 

dalībvalstis var veikt vienpusējus 

pasākumus. Ārkārtas situācijās un, 

saskaroties ar neparedzētām drošības 

problēmām, dalībvalstīm ir iespēja 

nekavējoties izdot darbības aizliegumu, ko 

piemēro tikai to teritorijā."; 

Or. en 

Pamatojums 

Aviācijas nozarē ir izstrādāts pasaules mēroga "melnais saraksts" ar aviosabiedrībām, kuras 

neatbilst drošības standartiem. Šajā sarakstā esošajiem uzņēmumiem ir aizliegts veikt 

uzņēmējdarbību tik ilgi, kamēr tie ir iekļauti šajā sarakstā. Ņemot vērā to, ka noteikumu 

ievērošana autotransporta nozarē ir cieši saistīta ar ceļu satiksmes drošību, arī tajā iespējami 

drīz būtu jāievieš līdzīgs saraksts, un atbildība par to būtu jāuztic Eiropas Darba iestādei, 

kuru ir paredzēts izveidot. 

 

Grozījums Nr.  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

2. pants – 2. punkts – ha punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1) regulas 2. panta 2. punktā iekļauj 

šādu punktu: 

 "ha) "viedais tahogrāfs" ir digitāls 

tahogrāfs, kurā izmantota globāla 

navigācijas satelītu sistēma (GNSS), 

automātiski nosakot tā atrašanās vietu 

saskaņā ar šo regulu;" 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1.a punkts (jauns) 
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Regula (ES) Nr. 165/2014 

2. pants – 2. punkts – hb punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 -1a) regulas 2. panta 2. punktā iekļauj 

šādu punktu: 

 "hb) "autotransporta GNSS portāls" ir 

tiešsaistes platforma, kurā šīs regulas 

nolūkos apkopoti visi viedo tahogrāfu 

dati;" 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – -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. Tiklīdz 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."; 

Or. fr 

 

Grozījums Nr.  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

3. pants – 4. punkts 
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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. Sešu mēnešu laikā 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."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

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. No 2020. gada 1. janvāra 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."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  172 

Jeroen Lenaers 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns) 
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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. Sešu mēnešu laikā pēc tam, kad uz 

pirmo reizi reģistrētajiem 

transportlīdzekļiem attiecas prasība 

uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts 8., 9. un 

10. pantā, ar viedo tahogrāfu ir jāaprīko 

visi transportlīdzekļi, kurus izmanto 

dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas 

dalībvalsts."; 

Or. nl 

Grozījums Nr.  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

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. Sešus 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."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. punkts – -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. Transportlīdzekļi, ar kuriem veic 

kravu pārvadājumus un kurus izmanto 

dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas 

dalībvalsts, četru gadu laikā pēc 

noteikuma par tahogrāfa uzstādīšanu 

ieviešanas ir jāaprīko ar viedo 

tahogrāfu."; 

Or. fr 

Pamatojums 

Lai uzlabotu pārbaužu efektivitāti, nodrošinātu spēkā esošo sociālās jomas noteikumu 

piemērošanu un garantētu augstu aizsardzības līmeni autopārvadātājiem, ir jāpaātrina viedo 

tahogrāfu ieviešana visos transportlīdzekļos, ar kuriem veic kravu pārvadājumus. 

Grozījums Nr.  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – -1.b punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

3. pants – 4. punkts 

 

Grozījums Spēkā esošais teksts 

 -1b) 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. Divus 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."; 

Or. it 
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Grozījums Nr.  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

9.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1a) iekļauj šādu pantu: 

 "9.a pants 

 1. Papildus datu apmaiņai saskaņā 

ar 9. pantu transporta uzņēmumi 

nodrošina, ka visi 4. panta 3. punktā un 

8. panta 1. punktā minētie dati pa drošiem 

komunikāciju kanāliem reāllaikā 

automātiski tiek nosūtīti no viedā 

tahogrāfa uz GNSS portālu, kā minēts 

33.a pantā. 

 2. Nosūtītos datus glabā un izmanto 

saskaņā ar 33.a pantu."; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 1.b punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

33.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 1b) iekļauj šādu pantu: 

 "33.a pants 

 Autotransporta GNSS portāls 

 1. Lai atvieglotu informācijas 

apmaiņu un sadarbību starp dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kuras īsteno vai 

izpilda 7. panta 1. punktā minētos ES 

tiesību aktus, Komisija izveido un uztur 

GNSS portālu, kas ietver saskaņā ar 
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9.a pantu nosūtītos datus par 

pārvadājumiem un transportlīdzekļu 

vadītāju darbībām. Komisija nodrošina 

minētā portāla savienojumu ar 31. pantā 

minēto TACHOnet ziņojumapmaiņas 

sistēmu, Iekšējā tirgus informācijas 

sistēmu (IMI), kas izveidota ar Regulu 

(ES) Nr. 1024/2012, un Regulā (EK) 

Nr. 1071/2009 minētajiem reģistriem. 

 2. 18 mēnešu laikā no šīs regulas 

stāšanās spēkā Komisija pieņem deleģētos 

aktus saskaņā ar 41.a pantu, lai 

papildinātu šo regulu, nosakot 

noteikumus un specifikācijas 

autotransporta GNSS portālam un tā 

izmantošanas nosacījumus, nodrošinot 

nosūtīto datu arhivēšanu un katras 

atbildīgās kontroles iestādes iespēju tos 

aplūkot reāllaikā, autotransporta GNSS 

portāla sadarbspēju ar 1. punktā 

minētajām sistēmām un reģistriem, kā arī 

datu analīzes sistēmu un automātisku 

paziņošanu par jebkādiem Regulas (EK) 

Nr. 561/2006, Regulas (ES) Nr. 165/2014, 

Direktīvas 2002/15/EK, Regulas (EK) 

Nr. 1071/2009 un Regulas (EK) 

Nr. 1072/2009, Direktīvas 92/106/EEK un 

Direktīvas [par transportlīdzekļu vadītāju 

norīkošanu darbā] noteikumu 

pārkāpumiem."; 

Or. it 

 

Grozījums Nr.  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

34. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Ierodoties piemērotā apstāšanās 

vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 

tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās 

7. Ierodoties piemērotā apstāšanās 

vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 

tahogrāfā ievada to valstu simbolus, kurās 
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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. 

viņš uzsāka un pabeidza ikdienas darba 

laikposmu. 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. 

 Sākot no dienas, kad stājas spēkā šīs 

regulas 8., 9. un 10. pants, kas paredz, ka 

tahogrāfiem, ko uzstāda 

transportlīdzekļos, kurus pirmo reizi 

reģistrē no 2019. gada 15. jūnija, ir jābūt 

viedajiem tahogrāfiem, kuri nodrošina arī 

iespēju automātiski reģistrēt robežu 

šķērsošanu; ierodoties piemērotā 

apstāšanās vietā, transportlīdzekļa 

vadītājs digitālajā tahogrāfā ievada to 

valstu simbolus, kurās viņš sāka un beidza 

ikdienas darba laikposmu, kā arī kur un 

kad transportlīdzekļa vadītājs ar 

transportlīdzekli šķērsoja robežu. 

Or. en 

Pamatojums 

Grozījums ir nepieciešams, lai izvairītos no praktiska rakstura problēmām, piemēram, 

pasažieru transporta līdzekļu gadījumā, kad pasažieriem ir jāgaida, kamēr tiek atrasta 

piemērota vieta un ievadīts valsts kods. 

 

Grozījums Nr.  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

34. pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Ierodoties piemērotā apstāšanās 

vietā, transportlīdzekļa vadītājs digitālajā 

7. Ierodoties pirmajā plānotajā 

apstāšanās vietā, transportlīdzekļa vadītājs 
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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. 

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. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1.daļa – 2. punkts 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

34. pants – 7. punkts 

 

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. Ierodoties pirmajā pieejamajā 

apstāšanās zonā, 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. 

Or. it 
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Grozījums Nr.  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns) 

Regula (ES) Nr. 165/2014 

41.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2a) iekļauj šādu pantu: 

 "41.a pants 

 Deleģēšana 

 1. Komisijai, ievērojot šī panta 

nosacījumus, ir piešķirtas pilnvaras 

pieņemt deleģētos aktus. 

 2. Pilnvaras pieņemt 33.a panta 

5. punktā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz pieciem gadiem, 

sākot no… [datums, kurā šī regula stājas 

spēkā]. Komisija ne vēlāk kā deviņus 

mēnešus pirms piecu gadu perioda 

beigām sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģēšanu. Pilnvaru deleģēšanu 

automātiski pagarina uz tikpat ilgiem 

laika periodiem, ja vien Eiropas 

Parlaments vai Padome ne vēlāk kā trīs 

mēnešus pirms katra perioda beigām pret 

šādu pagarinājumu nepauž iebildumus. 

 3. Eiropas Parlaments vai Padome 

jebkurā laikā var atsaukt 33.a panta 

5. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar 

atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta 

attiecīgajā lēmumā minēto pilnvaru 

deleģēšana. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai 

vēlākā datumā, kas norādīts lēmumā. Tas 

neietekmē jau spēkā esošo deleģēto aktu 

derīgumu. 

 4. Pirms deleģētā akta pieņemšanas 

Komisija saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa 

Iestāžu nolīgumā par labāku 

likumdošanas procesu noteiktajiem 

principiem apspriežas ar katras 

dalībvalsts norīkotajiem ekspertiem. 
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 5. Pieņemot deleģēto aktu, Komisija 

par to uzreiz paziņo Eiropas Parlamentam 

un Padomei. 

 6. Deleģētais akts, kas pieņemts 

saskaņā ar 33.a panta 5. punktu, stājas 

spēkā tikai tad, ja ne Eiropas Parlaments, 

ne Padome [divu mēnešu] laikā kopš akta 

paziņošanas Eiropas Parlamentam un 

Padomei nepauž iebildumus vai ja gan 

Eiropas Parlaments, gan Padome pirms 

minētā perioda beigām ir informējuši 

Komisiju par to, ka iebildumu nav. Pēc 

Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas minēto periodu pagarina par 

diviem mēnešiem."; 

Or. it 

Grozījums Nr.  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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;" 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Regulas priekšlikums 

2. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns) 
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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: 

ii) 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."; 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

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 

 2.c pants 

 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;" 

Or. en 

 


