
AM\805249LV.doc PE431.178v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja

2008/0195(COD)

9.2.2010

GROZĪJUMI Nr.
16 - 113

Ziņojuma projekts
Edit Bauer
(PE431.059v01-00)

priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta 
apkalpes locekļi

Direktīvas priekšlikums
(COM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))



PE431.178v01-00 2/62 AM\805249LV.doc

LV

AM_Com_LegReport



AM\805249LV.doc 3/62 PE431.178v01-00

LV

Grozījums Nr. 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, 
S&D grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Grozījums Nr. 17
Emilie Turunen

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
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employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Grozījums Nr. 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
–

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu. 

Or. pt

Pamatojums

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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Grozījums Nr. 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, S&D grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1.a) Transportlīdzekļu apkalpes locekļi, 
uz kuriem neattiecas Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2006. gada 15. marta 
Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz 
dažu sociālās jomas tiesību aktu 
saskaņošanu saistībā ar autotransportu1, 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.
1OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka daži transportlīdzekļu apkalpes locekļi neietilpst Regulas Nr. 561/2006/EK, kurā 
noteikti transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmi, darbības jomā, nedz arī Darba 
laika direktīvas darbības jomā, pirmkārt, izraisa konkurences izkropļojumus, un, otrkārt, 
negatīvi ietekmē ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 20
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta Direktīva 
2002/15/EK par darba laika organizēšanu 
personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi, nosaka obligātās prasības attiecībā 
uz darba laika organizēšanu, lai uzlabotu 
veselības un drošības aizsardzību 
personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi, paaugstinātu ceļu satiksmes 
drošību un sakārtotu konkurences 
nosacījumus.

(2) Eiropas Parlamenta un Padomes 
2002. gada 11. marta 
Direktīva 2002/15/EK par darba laika 
organizēšanu personām, kas ir 
autotransporta apkalpes locekļi, nosaka 
obligātās prasības attiecībā uz darba laika 
organizēšanu, lai uzlabotu veselības un 
drošības aizsardzību personām, kas ir 
autotransporta apkalpes locekļi, 
paaugstinātu ceļu satiksmes drošību un 
sakārtotu konkurences nosacījumus. Šī 
direktīva jau nosaka minimālās prasības, 
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jo tās transponēšana nedrīkst izraisīt 
darbinieku aizsardzības līmeņa 
pazemināšanos vai to, ka tiek mazāk 
ievēroti atsevišķu dalībvalstu labvēlīgākie 
nosacījumi, kas paredzēti vispārējos 
tiesību aktos nodarbinātības jomā vai 
koplīgumos.

Or. pt

Grozījums Nr. 21
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4.a) Komisijai un dalībvalstīm ir 
jāapmainās ar paraugpraksēm, lai atklātu 
un izskaustu viltus pašnodarbinātību.

Or. en

Grozījums Nr. 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, S&D grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Sekas atšķirīgai Direktīvas 2002/15/EK 
noteikumu interpretēšanai, piemērošanai 
un izpildei dalībvalstīs, kā arī obligāto 
darba laika noteikumu neievērošanai no 
transporta uzņēmumu un autovadītāju 
puses ir izkropļota konkurence, apdraudēta 
autovadītāju drošība un veselība.

(6) Sekas atšķirīgai Direktīvas 2002/15/EK 
noteikumu interpretēšanai un piemērošanai 
un piemērošanas nepietiekamai kontrolei, 
kā arī obligāto darba laika noteikumu 
neievērošanai no transporta uzņēmumu un 
autovadītāju puses ir izkropļota 
konkurence, apdraudēta autovadītāju 
drošība un veselība.

Or. en
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Pamatojums

Lai panāktu godīgāku konkurenci, dalībvalstīm labāk jāpilda Direktīvas 2002/15/EK 
noteikumi.

Grozījums Nr. 23
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ir janorāda viltus pašnodarbināto 
autovadītāju parādīšanās un skaita 
pieauguma gadījumi, kas būtiski kavē 
pūliņus nodrošināt vienlīdzīgus 
nosacījumus darba tirgū, un arī veicina 
nedeklarētas nodarbinātības parādību, 
ņemot vērā, ka attiecīgie darba devēji 
neveic paredzētās iemaksas. Ir jāveic 
nepieciešamie pasākumi, lai apkarotu šo 
parādību gan valsts, gan Eiropas līmenī, 
pastiprinot kontroli un piemērojot sodus 
šādiem darba devējiem. 

Or. el

Pamatojums

Ir stingri jāveršas pret viltus pašnodarbinātību, ņemot vērā, ka tas ir nedeklarēta darba veids, 
kas negatīvi ietekmē apdrošināšanas fondu ieņēmumus. 

Grozījums Nr. 24
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie 
autovadītāji jāizslēdz no Direktīvas 

svītrots
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2002/15/EK darbības jomas.

Or. it

Pamatojums

Darba laikiem vajadzētu attiekties uz pašnodarbinātajām personām, un tāpēc attiecīgās 
personas jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Grozījums Nr. 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, S&D grupas vārdā, 
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie 
autovadītāji jāizslēdz no Direktīvas 
2002/15/EK darbības jomas.

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie 
autovadītāji jāiekļauj
Direktīvas 2002/15/EK darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Komisijas 2007. gada ziņojumā (COM(2007)0266 galīgā redakcija) ir atbalstīta 
pašnodarbināto autovadītāju iekļaušana direktīvas darbības jomā, un 3.2. nodaļā minēti visi 
argumenti, kādēļ direktīva jāattiecina uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem: proti, 
pašnodarbinātie autovadītāji strādā pārmērīgi ilgu darba laiku, kas saistīts arī ar ievērojamu 
fiziska darba apjomu, kas veicina nogurumu, kam savukārt neapšaubāmi ir saistība ar ceļu 
satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 26
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie 
autovadītāji jāizslēdz no Direktīvas 

(7) Vispārējās interesēs ir arī tas, lai 
noteikumi par darba laiku un vadīšanas 
un atpūtas laikposmiem vienādā mērā 
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2002/15/EK darbības jomas. attiektos arī uz profesionāliem 
autovadītājiem, tostarp 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, šādi  
nodrošinot šo profesionāļu un ceļu 
satiksmes drošību.

Or. pt

Grozījums Nr. 27
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie 
autovadītāji jāizslēdz no Direktīvas 
2002/15/EK darbības jomas.

(7) Ņemot vērā, ka Direktīvas 2002/15/EK 
noteikumus piemēro pašnodarbinātiem 
autovadītājiem tikai kopš 2009. gada 
23. marta, ir par agru izvērtēt direktīvas 
noteikumu attiecināšanu arī uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem.
Pirms pašnodarbināto autovadītāju 
izslēgšanas no direktīvas piemērošanas 
jomas Komisijai ir jāiesniedz ziņojums par 
šīs direktīvas transponēšanu dalībvalstīs.

Or. de

Pamatojums

Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK ir 
joprojām jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu ceļu 
izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Direktīvas noteikumi attiecas uz pašnodarbinātiem autovadītājiem mazāk 
par gadu, un pirms direktīvas grozīšanas ir nepieciešama analīze par šo noteikumu ietekmi uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem.
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Grozījums Nr. 28
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie 
autovadītāji jāizslēdz no Direktīvas 
2002/15/EK darbības jomas.

(7) Ņemot vērā Komisijas ziņojumu un 
ietekmes novērtējumu, pašnodarbinātie
pārvadātāji arī turpmāk jāizslēdz no 
Direktīvas 2002/15/EK darbības jomas.

Or. de

Pamatojums

Vārds "pārvadātājs" precīzē to, ka pašnodarbinātie autovadītāji ir faktiski uzņēmēji, nevis 
viltus pašnodarbinātās personas. Pašlaik darba laika ierobežojumi neattiecas uz 
pašnodarbinātajiem pārvadātājiem. Vārdi "arī turpmāk jāizslēdz" to skaidri norāda 
salīdzinājumā ar ierosināto formulējumu.

Grozījums Nr. 29
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7.a) Nevienā darbības nozarē 
pašnodarbinātajām personām pašlaik 
nepiemēro darba laika ierobežojumus. 
Tiesības brīvi un atbildīgi izvēlēties savu 
darba laiku ir viena no pašnodarbinātībai 
raksturīgajām iezīmēm. Šī brīvība ir 
jāsaglabā visās darbības nozarēs.

Or. de

Pamatojums

Ir vēlreiz jāprecizē pašnodarbinātības būtība. Pašnodarbinātās personas var uzskatīt par 
Eiropas ekonomikas īpaši būtisku sastāvdaļu. Šajā apsvērumā ir skaidri norādīts, ka Eiropas 
Parlaments neparedz ierobežot pašnodarbināto personu uzņēmējdarbības brīvību.
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Grozījums Nr. 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, S&D grupas vārdā

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis 
turpina brīdināt pašnodarbinātos 
autovadītājus par nelabvēlīgo ietekmi uz 
veselību un drošību, kā arī par negatīvo 
ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, ko 
izraisa pārāk garas darba stundas, 
nepietiekama atpūta vai nepiemērots 
darba režīms.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ja pašnodarbinātie autovadītāji tiks iekļauti direktīvas darbības jomā, šī rindkopa vairs 
nebūs nepieciešama.

Grozījums Nr. 31
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis 
turpina brīdināt pašnodarbinātos 
autovadītājus par nelabvēlīgo ietekmi uz 
veselību un drošību, kā arī par negatīvo 
ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, ko 
izraisa pārāk garas darba stundas, 
nepietiekama atpūta vai nepiemērots darba 
režīms.

(8) Ir vēlams, lai dalībvalstis turpinātu
brīdināt pašnodarbinātos autovadītājus par 
nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un drošību, 
kā arī par negatīvo ietekmi uz ceļu 
satiksmes drošību, ko izraisa pārāk garas 
darba stundas, nepietiekama atpūta vai 
nepiemērots darba režīms; tāpat ir svarīgi, 
lai dalībvalstis aktīvi vērstos pret viltus 
pašnodarbinātību un nodrošinātu, ka 
gadījumos, kad veicamais darbs ir 
pastāvīgs, netiktu pieļauti īstermiņa 
nodarbinātības veidi. 

Or. pt
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Grozījums Nr. 32
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis 
turpina brīdināt pašnodarbinātos 
autovadītājus par nelabvēlīgo ietekmi uz 
veselību un drošību, kā arī par negatīvo 
ietekmi uz ceļu satiksmes drošību, ko 
izraisa pārāk garas darba stundas, 
nepietiekama atpūta vai nepiemērots 
darba režīms.

(8) Tā kā pašnodarbinātie autovadītāji ir 
iekļauti Regulas (EKK) Nr. 3820/85, taču 
nav izslēgti no Direktīvas 93/104/EK 
darbības jomas, viņiem būtu jāpaliek šīs 
direktīvas darbības jomā.

Or. de

Pamatojums

Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK ir 
joprojām jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu ceļu 
izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Direktīvas noteikumi attiecas uz pašnodarbinātiem autovadītājiem mazāk 
par gadu, un pirms direktīvas grozīšanas ir nepieciešama analīze par šo noteikumu ietekmi uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem.

Grozījums Nr. 33
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis turpina 
brīdināt pašnodarbinātos autovadītājus par 
nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un drošību, 
kā arī par negatīvo ietekmi uz ceļu 
satiksmes drošību, ko izraisa pārāk garas 
darba stundas, nepietiekama atpūta vai 
nepiemērots darba režīms.

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis turpina 
brīdināt pašnodarbinātos pārvadātājus par 
nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un drošību, 
kā arī par negatīvo ietekmi uz ceļu 
satiksmes drošību, ko izraisa pārāk garas 
darba stundas, nepietiekama atpūta vai 
nepiemērots darba režīms.
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Or. de

Pamatojums

Vārds "pārvadātājs" precīzē to, ka pašnodarbinātie autovadītāji ir faktiski uzņēmēji, nevis 
viltus pašnodarbinātās personas.

Grozījums Nr. 34
Liisa Jaakonsaari

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis turpina 
brīdināt pašnodarbinātos autovadītājus par 
nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un drošību, 
kā arī par negatīvo ietekmi uz ceļu 
satiksmes drošību, ko izraisa pārāk garas 
darba stundas, nepietiekama atpūta vai 
nepiemērots darba režīms.

(8) Tomēr ir vēlams, ka dalībvalstis turpina 
brīdināt pašnodarbinātos autovadītājus par 
nelabvēlīgo ietekmi uz veselību un drošību, 
kā arī par negatīvo ietekmi uz ceļu 
satiksmes drošību, ko izraisa pārāk garas 
darba stundas, nepietiekama atpūta vai 
nepiemērots darba režīms. Ja 
pašnodarbinātais autovadītājs pārkāpj 
Regulā (EK) Nr. 561/2006 ietvertos 
noteikumus par vadīšanas un atpūtas 
laiku tādā mērā, ka ir iemesls uzskatīt, ka 
šā autovadītāja pārējais darba režīms arī 
var apdraudēt satiksmes drošību, 
dalībvalstīm ir jāveic atbilstīgi pasākumi, 
lai izmeklētu attiecīgā autovadītāja darba 
režīmu un attiecīgā gadījumā piemērotu 
viņam sodu, kas paredzēts šīs valsts 
tiesību aktos.

Or. en

Pamatojums

Ja pašnodarbinātais autovadītājs smagi pārkāpj noteikumus par vadīšanas un atpūtas laiku, 
tas var liecināt, ka viņa darba režīms var apdraudēt satiksmes drošību. Lielākajā daļā 
dalībvalstu par auto vadīšanu noguruma stāvoklī tiek piemērots sods. Tādēļ, ja 
pašnodarbinātais autovadītājs pārkāpj noteikumus par vadīšanas un atpūtas laiku tādā mērā, 
ka ir iemesls uzskatīt, ka šā autovadītāja pārējais darba režīms var arī apdraudēt satiksmes 
drošību, šādā situācijā ir jāveic izmeklēšana un jāpiemēro sods.
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Grozījums Nr. 35
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8 bis) Ņemot vērā novērotās 
pārvadājumu struktūras izmaiņas, ceļu 
satiksmes drošības uzlabošanas nolūkā 
jāapsver, ja to pamato ietekmes 
novērtējums, jautājums par Regulas (EK) 
Nr. 561/2006 darbības paplašināšanu, to 
attiecinot arī vadītājiem, kuru kravas 
transportlīdzekļu masa nepārsniedz 3,5 
tonnas, piemēram, ir smagāki par 2,8 
tonnām. 

Or. en

Grozījums Nr. 36
Liisa Jaakonsaari

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Ja iekraušana un izkraušana ietilpst 
autovadītāja darba pienākumos un var 
izraisīt nogurumu, būtu jāapsver iespēja 
šīs darbības pilnībā iekļaut vadīšanas 
laikā. Tādēļ direktīvas īstenošanas 
interesēs būtu jāmudina Komisija izpētīt 
iespēju automātiski reģistrēt šo darbību 
ilgumu, izmantojot digitālo tahogrāfu. 

Or. en

Pamatojums

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
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introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Grozījums Nr. 37
Veronica Lope Fontagné

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Lai uzlabotu satiksmes drošību, ir 
jāizskata iespēja grozīt Regulu (EK) 
Nr. 561/2006 ar mērķi padarīt elastīgākus 
atpūtas laikposmus, kas ļautu kravas 
transportlīdzekļa vadītajam, nepārsniedzot 
90 stundu vadīšanas ierobežojumu divās 
nedēļās un izmantojot attiecīgos dienas un 
iknedēļas atpūtas laikposmus, būt 
tiesīgam uz 12 dienu vadīšanas 
laikposmiem bez pienākuma izmantot 
iknedēļas atpūtas laikposmus pirms šo 
laikposmu beigām.

Or. es

Pamatojums

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.
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Grozījums Nr. 38
Csaba Sógor

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Uz visiem autovadītājiem, 
transportlīdzekļu apkalpes locekļiem un 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem 
attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko 
paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu 
saskaņošanu saistībā ar autotransportu. 
Šo noteikumu par vadīšanas un atpūtas 
laikposmiem pareiza piemērošana visiem 
autovadītājiem un piemērošanas efektīva 
uzraudzība, un sodīšana par pašreizējā 
regulā noteikto prasību neievērošanu 
atbilst vispārējām interesēm.

Or. hu

Grozījums Nr. 39
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Regulas (EK) 561/2006 darbības 
jomas paplašināšana, attiecinot to arī uz 
transportlīdzekļiem, kas sver vismaz 3,5 
tonnas, ir pilnīgi pretrunā ar Eiropas 
Savienības pausto mērķi ierobežot
birokrātiju. Eiropas Savienībā netiks 
ierosināts paplašināt Regulas (EK) 
Nr. 561/2006 darbības jomu, attiecinot to 
arī uz transportlīdzekļiem, kas sver mazāk 
par 3,5 tonnām. 

Or. de

Pamatojums

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
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Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Grozījums Nr. 40
Csaba Sógor

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Ņemot vērā novērotās pārvadājumu 
struktūras izmaiņas, ceļu satiksmes 
drošības uzlabošanas nolūkā jāapsver, ja 
to pamato ietekmes novērtējums, 
jautājums par Regulas (EK) Nr. 561/2006 
darbības paplašināšanu, to attiecinot arī 
vadītājiem, kuru kravas transportlīdzekļu 
masa nepārsniedz 3,5 tonnas.

Or. hu

Grozījums Nr. 41
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kopienas tiesību akti ir efektīvi un 
iedarbīgi tikai tad, ja tos īsteno visas 
dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām un veic regulāru un 
efektīvu to kontroli.

(10) Savienības tiesību akti ir efektīvi un 
iedarbīgi tikai tad, ja tos pareizi īsteno 
visas dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām, veic regulāru un 
efektīvu to kontroli un soda par 
pārkāpumiem atbilstīgi dalībvalstīs spēkā 
esošajiem tiesību aktiem.

Or. de
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Pamatojums

Saskaņā ar subsidiaritātes principu ES dalībvalstīs par šiem darba laika noteikumu 
pārkāpumiem  jau piemērojamos sodus nedrīkst aizstāt ar ES prasībām attiecībā uz soda 
mehānismiem. Tādēļ par šiem pārkāpumiem ir jāsoda saskaņā ar spēkā esošajiem valstu 
tiesību aktiem.

Grozījums Nr. 42
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kopienas tiesību akti ir efektīvi un 
iedarbīgi tikai tad, ja tos īsteno visas 
dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām un veic regulāru un 
efektīvu to kontroli.

(10) Kopienas tiesību akti ir efektīvi un 
iedarbīgi tikai tad, ja tos pienācīgi īsteno 
visas dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām, veic regulāru un 
efektīvu to kontroli un ja pārkāpumu 
gadījumā tiek veikti atbilstīgi pasākumi.

Or. en

Grozījums Nr. 43
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Kopienas tiesību akti ir efektīvi un 
iedarbīgi tikai tad, ja tos īsteno visas 
dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām un veic regulāru un 
efektīvu to kontroli.

(10) Kopienas tiesību akti ir efektīvi un 
iedarbīgi tikai tad, ja tos īsteno visas 
dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām, novērtē un veic 
regulāru un efektīvu to kontroli.

Or. el
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Pamatojums
Novērtējums ir sevišķi būtisks elements, jo kalpo par kritēriju, lai noteiktu, vai ir 
nepieciešamas turpmākas sankcijas. 

Grozījums Nr. 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atbilstības uzraudzība ir sarežģīts 
uzdevums, kurā iesaistīti daudzi dalībnieki, 
tāpēc vajadzīga sadarbība starp 
dalībvalstīm un Komisiju, kā arī starp 
dalībvalstīm.

(11) Atbilstības uzraudzība ir sarežģīts 
uzdevums, kurā iesaistīti daudzi dalībnieki, 
tāpēc vajadzīga savlaicīga informācijas 
sniegšana, koordinācija un sadarbība starp 
dalībvalstīm un Komisiju, kā arī starp 
dalībvalstīm.

Or. bg

Grozījums Nr. 45
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atbilstības uzraudzība ir sarežģīts 
uzdevums, kurā iesaistīti daudzi dalībnieki, 
tāpēc vajadzīga sadarbība starp 
dalībvalstīm un Komisiju, kā arī starp 
dalībvalstīm.

(11) Atbilstības uzraudzība ir sarežģīts 
uzdevums, kurā iesaistīti daudzi dalībnieki, 
tāpēc vajadzīga sadarbība starp 
dalībvalstīm un Komisiju, kā arī starp 
dalībvalstīm. Ir jāizskata darba devēju un 
darbinieku ieguldījums attiecībā uz 
noteikumu ievērošanas uzraudzību un 
noteikumu izpildi.

Or. en
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Grozījums Nr. 46
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) Dalībvalstīm ir jānodrošina sociālo 
partneru aktīva un būtiska līdzdalība 
Direktīvas 2002/15/EK izpildes uzraudzībā 
un šīs uzraudzības rezultātu novērtēšanas 
procedūrā, kā arī informēšanas procedūrā

Or. el
Pamatojums

Sociālo partneru līdzdalība ir sevišķi būtiska visos līmeņos. Viņiem jāpiedalās direktīvas 
izpildes un piemērošanas uzraudzībā, kā arī novērtēšanas un informēšanas procedūrā, 
izmantojot savā rīcībā esošos informācijas un saziņas līdzekļus. Līdz ar to atbildīgajām 
iestādēm būs plašāka un izsmeļošāka informācija par direktīvas īstenošanas progresu un tās 
ietekmi.

Grozījums Nr. 47
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tāpēc ir lietderīgi ieviest 
jauninājumus Direktīvā 2002/15/EK, lai 
novērstu nepilnības noteikumu īstenošanā, 
piemērošanā un izpildē, precizējot tās 
darbības jomu, stiprinot administratīvo 
sadarbību starp dalībvalstīm un veicinot 
informācijas un labas prakses apmaiņu.

(12) Tāpēc ir lietderīgi ieviest 
jauninājumus Direktīvā 2002/15/EK, lai 
efektīvi novērstu nepilnības noteikumu 
īstenošanā, piemērošanā un izpildē, 
precizējot tās darbības jomu, nozīmīgi 
stiprinot administratīvo sadarbību starp 
dalībvalstīm, lai pēc iespējas vairāk 
ierobežotu nevajadzīgās administratīvās 
izmaksas, un veicinot informācijas un 
labas prakses apmaiņu.

Or. el

Pamatojums
Kontrolei ir jābūt efektīvai, un arī pēc iespējas vairāk jāierobežo nevajadzīgās birokrātijas 
slogs. Dalībvalstīm ir veiksmīgi jāsadarbojas, lai nodrošinātu direktīvas labu piemērošanu un 
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tās pilnīgu izpildi.

Grozījums Nr. 48
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Tāpēc ir lietderīgi ieviest 
jauninājumus Direktīvā 2002/15/EK, lai 
novērstu nepilnības noteikumu īstenošanā, 
piemērošanā un izpildē, precizējot tās 
darbības jomu, stiprinot administratīvo 
sadarbību starp dalībvalstīm un veicinot 
informācijas un labas prakses apmaiņu.

(12) Tāpēc ir lietderīgi ieviest 
jauninājumus Direktīvā 2002/15/EK, lai 
novērstu nepilnības noteikumu īstenošanā, 
piemērošanā un izpildē, precizējot tās 
darbības jomu, stiprinot administratīvo 
sadarbību starp dalībvalstīm un veicinot 
informācijas un paraugprakses apmaiņu.

Or. en

Grozījums Nr. 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) Lai uzlabotu datu apmaiņu, ir 
jāizstrādā Eiropas informācijas apmaiņas 
sistēma. Tā ļautu nākotnē darba laika 
pārbaudes uz ceļa nākotnē veikt arī citā 
dalībvalstī.

Or. en
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Grozījums Nr. 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums
12.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) Lai uzlabotu satiksmes drošību, 
būtu jāizpēta tiesību akti sociālajā jomā, 
jo īpaši, vai Regula (EK) Nr. 561/2006 ir 
jāpiemēro visās ar autotransportu 
saistītajās situācijās, tostarp arī 
profesionālām vajadzībām izmantotiem 
transportlīdzekļiem, kuru svars 
nepārsniedz 3,5 tonnas.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu drošību, Regulas (EK) Nr. 561/2006 , kas paredz noteikumus par vadīšanas 
laiku, pauzēm un atpūtas laikposmiem, darbības jomā un, vēlams, arī Direktīvas 2002/15/EK 
darbības jomā, ir jāiekļauj transporta līdzekļi, kuru svars nepārsniedz 3,5 tonnas.

Grozījums Nr. 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.c) Lai izvairītos no nevajadzīgu 
administratīvu izmaksu piemērošanas 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, būtu 
lietderīgi samazināt viņu pienākumu 
reģistrēt ar tahogrāfu fiksētus datus.

Or. en
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Grozījums Nr. 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14.a) Saskaņā ar Līguma 290. pantu 
Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt 
deleģētos tiesību aktus attiecībā uz darba 
laika uzraudzības un kontroles biežumu 
un kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
1. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 1. pantu groza šādi:
Šīs direktīvas mērķis ir noteikt obligātās 
prasības darba laika organizēšanai, lai 
uzlabotu profesionālo autotransporta 
apkalpes locekļu veselības un drošības 
aizsardzību, jo īpaši saistībā ar 
pārtraukumu un atpūtas laikposmiem vai 
darbgatavības laikposmiem, neskarot viņu 
algas, kā arī lai saskaņotu drošību uz 
ceļiem un saskaņotu konkurences 
nosacījumus.

Or. pt
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Grozījums Nr. 54
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums. Direktīva attiecas arī uz 
transportlīdzekļa apkalpes locekļiem, kā 
tas ir definēts 3. panta d) apakšpunkta 
otrajā teikumā.

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kas nodarbināti 
dalībvalstī dibinātos uzņēmumos un veic 
autotransporta darbības, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, 
tad AETR nolīgums.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums.

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļu 
apkalpes locekļiem, kas nodarbināti 
dalībvalstī dibinātos uzņēmumos un veic 
autotransporta darbības, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, 
tad AETR nolīgums.

Direktīva attiecas arī uz transportlīdzekļa
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 
3. panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Direktīva attiecas arī uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, kā tas 
ir definēts 3. panta e) apakšpunktā. Ne 
vēlāk kā trīs gadus pēc 2009. gada 
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23. marta Komisija iesniedz ziņojumu 
Eiropas Parlamentam un Padomei. Šajā 
ziņojumā ir jāanalizē pašnodarbināto 
autovadītāju iekļaušanas direktīvas 
darbības jomā sekas, jo īpaši attiecībā uz 
satiksmes drošību, konkurences 
nosacījumiem, profesijas struktūru un 
sociālajiem aspektiem. Ir jāņem vērā 
nosacījumi katrā dalībvalstī attiecībā uz 
transporta nozares struktūru un darba 
vide autopārvadājumu nozarē. 
Pamatojoties uz šo ziņojumu, Komisija 
iesniegs priekšlikumu, kura mērķis 
attiecīgā gadījumā būs šāds: 
– vai nu paredzēt noteikumus, ar kuriem 
iekļautu pašnodarbinātās personas
direktīvas darbības jomā, piemērojot tos 
noteiktiem pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem, kas neveic autotransporta 
darbības citās dalībvalstīs un kas pakļauti 
vietējiem ierobežojumiem objektīvu 
iemeslu dēļ, piemēram, atrašanās 
perifērijā, lieli attālumi iekšzemē un īpaši 
konkurences apstākļi,
– vai arī neiekļaut pašnodarbinātos 
autovadītājus direktīvas darbības jomā.

Or. de
Pamatojums

Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK ir 
joprojām jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu ceļu 
izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi ir nepietiekami. Tie reglamentē 
maksimālo vadīšanas ilgumu, pārtraukumus un minimālos atpūtas laikposmus, taču neskar 
maksimālo darba ilgumu. Reglamentējot tikai viltus pašnodarbinātos, ir pastāvīgi jāsaskaras 
ar grūtībām atšķirt viltus pašnodarinātos no īstajiem, un rodas iespējas apiet noteikumus. 

Grozījums Nr. 56
Liisa Jaakonsaari

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums.

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts tās 
3. panta d) apakšpunktā, kas nodarbināti 
dalībvalstī dibinātos uzņēmumos un veic 
autotransporta darbības, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, 
tad AETR nolīgums.

Direktīva attiecas arī uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 
3. panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Tā attiecas arī uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 3. 
panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Šīs direktīvas īstenošanas nolūkā par 
transportlīdzekļa apkalpes locekli 3. panta 
d) apakšpunkta nozīmē uzskatāma 
jebkura persona, kura ir autotransporta 
apkalpes loceklis, izņemot gadījumus, ja 
var konstatēt, ka uz šo personu konkrētajā 
gadījumā neattiecas neviens no 3. panta 
d) apakšpunkta otrās daļas i), ii), iii), iv) 
un v) daļā minētajiem kritērijiem.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums.

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kas nodarbināti 
dalībvalstī dibinātos uzņēmumos un veic 
autotransporta darbības, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, 
tad AETR nolīgums.
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Direktīva attiecas arī uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 
3. panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Direktīva attiecas arī uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem.

Or. pt

Grozījums Nr. 58
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums.

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums. tā attiecas arī uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, kas 
minēti šīs direktīvas 3. panta e) punktā.

Direktīva attiecas arī uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 
3. panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Direktīva attiecas arī uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 
3. panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Or. it

Pamatojums
Darba laikiem jāattiecas uz visām personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi, 
neatkarīgi no tā, vai šīs personas ir nodarbinātas uzņēmumā vai pašnodarbinātas.

Grozījums Nr. 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, S&D grupas vārdā un Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts šīs 
direktīvas 3. panta d) apakšpunktā, kas 
nodarbināti dalībvalstī dibinātos 
uzņēmumos un veic autotransporta 
darbības, uz kurām attiecas Regula (EK) 
Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, tad AETR 
nolīgums.

1. Šī direktīva attiecas uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kas nodarbināti 
dalībvalstī dibinātos uzņēmumos un veic 
autotransporta darbības, uz kurām attiecas 
Regula (EK) Nr. 561/2006 vai, ja tā nav, 
tad AETR nolīgums.

Direktīva attiecas arī uz transportlīdzekļa 
apkalpes locekļiem, kā tas ir definēts 
3. panta d) apakšpunkta otrajā teikumā.

Kopš 2009. gada 23. marta tā attiecas uz 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem.

Or. en

Pamatojums
Komisijas 2007. gada ziņojumā (COM(2007)0266 galīgā redakcija) ir atbalstīta 
pašnodarbināto autovadītāju iekļaušana direktīvas darbības jomā, un 3.2. nodaļā minēti visi 
argumenti, kādēļ direktīva jāattiecina uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem: 
pašnodarbinātie autovadītāji strādā pārmērīgi ilgu darba laiku, turklāt šis darbs lielā mērā ir 
fizisks, rada pastiprinātu nogurumu un neapšaubāmi apdraud ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 60
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva neattiecas uz 
pašnodarbinātiem autovadītājiem.

Or. de
Pamatojums

Pašnodarbinātās personas strādā, pašas uzņemoties atbildību un novērtējot risku, un 
organizē savu darbu un darba laiku pēc saviem ieskatiem. Pārmērīga reglamentēšana būtiski 
kaitē šim darba organizācijas veidam. Lai garantētu satiksmes drošību, ES jau ir pieņēmusi 
noteikumus attiecībā uz vadīšanu un atpūtu (Regula (EK) Nr. 561/2006, kas attiecas uz visiem 
autovadītājiem – kā pašnodarbinātiem, tā algotiem – visā Eiropā un paredz stingrus 
noteikumus attiecībā uz darba laiku.  
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Grozījums Nr. 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, au S&D grupas vārdā un 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 2. un 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) Panta 2. un 3. punktā atsauci 
„Direktīvas 93/104/EK” aizvieto ar 
atsauci „Direktīvas 2003/88/EK”.

svītrots

Or. en
Pamatojums

Komisijas 2007. gada ziņojumā (COM(2007)0266 galīgā redakcija) ir atbalstīta 
pašnodarbināto autovadītāju iekļaušana direktīvas darbības jomā, un 3.2. nodaļā minēti visi 
argumenti, kādēļ direktīva jāattiecina uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem: 
pašnodarbinātie autovadītāji strādā pārmērīgi ilgu darba laiku, turklāt šis darbs lielā mērā ir 
fizisks, rada pastiprinātu nogurumu un neapšaubāmi apdraud ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, S&D grupas vārdā un Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
2. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) Panta 4. punktā atsauci „Regulas 
(EEK) Nr. 3820/85” aizvieto ar atsauci 
„Regulas (EK) Nr. 561/2006”.

svītrots

Or. en

Pamatojums
Komisijas 2007. gada ziņojumā (COM(2007)0266 galīgā redakcija) ir atbalstīta 
pašnodarbināto autovadītāju iekļaušana direktīvas darbības jomā, un 3.2. nodaļā minēti visi 
argumenti, kādēļ direktīva jāattiecina uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem: 



PE431.178v01-00 30/62 AM\805249LV.doc

LV

pašnodarbinātie autovadītāji strādā pārmērīgi ilgu darba laiku, turklāt šis darbs lielā mērā ir 
fizisks, rada pastiprinātu nogurumu un neapšaubāmi apdraud ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Svītro a) apakšpunkta 2. daļas pirmo 
teikumu; 

svītrots

Or. en

Pamatojums
Ir jāatgriežas pie sākotnējā formulējuma un pašnodarbinātajiem autovadītājiem jāpiemēro 
tāda pati darba laika definīcija, izņemot attiecībā uz administratīvo darbu, kuru ir grūti 
pārraudzīt.

Grozījums Nr. 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Svītro a) apakšpunkta 2. daļas pirmo 
teikumu;

a) a)apakšpunkta 2. daļas pirmo teikumu 
groza šādi:
„Pašnodarbināto autovadītāju gadījumā 
šo pašu definīciju piemēro laikposmam no 
darba sākuma līdz beigām — tostarp 
fiksētam darba laikposmam, kas 
aprēķināts iii), iv) un v) daļām kopā, —  
kurā pašnodarbinātais autovadītājs ir 
savā darba vietā klienta rīcībā un pilda 
savas funkcijas vai veic darbības, kas nav 
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parasts administratīvais darbs un nav tieši 
saistītas ar konkrētā pārvadājuma 
sagatavošanu.”

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu administratīvo slogu pašnodarbinātajiem autovadītājiem, attiecībā uz iii), iv) 
un v) daļās minētajām darbībām viņi var aprēķināt fiksētu darba laikposmu. Darbība, kas 
minēta iii) daļā, t. i., palīdzība pasažieriem, kas iekāpj transportlīdzeklī un no tā izkāpj, var 
tikt reģistrēta ar digitālo tahogrāfu un līdz ar to nebūtu iekļaujama fiksēta darba laikposmā.

Grozījums Nr. 65
Ilda Figueiredo 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Svītro a) apakšpunkta 2. daļas pirmo 
teikumu;

a) b) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:
„Šo laikposmu ņem vērā, aprēķinot algu.”

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Licia Ronzulli 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Svītro a) apakšpunkta 2. daļas pirmo 
teikumu;

a) a) apakšpunkta 2. daļas pirmo teikumu 
groza šādi: „Pašnodarbināto autovadītāju 
gadījumā šo pašu definīciju piemēro 
laikposmam no darba sākuma līdz beigām 
— tostarp fiksētam darba laikposmam, 
kas aprēķināts 1. punkta  iii), iv) un iv) 



PE431.178v01-00 32/62 AM\805249LV.doc

LV

daļām kopā — , kurā pašnodarbinātais 
autovadītājs ir savā darba vietā klienta 
rīcībā un pilda savas funkcijas vai veic 
darbības, kas nav parasts administratīvais 
darbs un nav tieši saistītas ar konkrētā 
pārvadājuma sagatavošanu.”

Or. it

Pamatojums
Lai samazinātu administratīvo slogu pašnodarbinātajiem autovadītājiem, attiecībā uz iii), iv) 
un v) daļās minētajām darbībām ir paredzēts aprēķināt fiksētu darba laikposmu.

Grozījums Nr. 67
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – a apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – a apakšpunkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) Svītro a) apakšpunkta 2. daļas pirmo 
teikumu;

svītrots

Or. de

Pamatojums
Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK ir 
joprojām jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu ceļu 
izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi ir nepietiekami. Tie reglamentē 
maksimālo vadīšanas ilgumu, pārtraukumus un minimālos atpūtas laikposmus, taču neskar 
maksimālo darba ilgumu. Reglamentējot tikai viltus pašnodarbinātos, ir pastāvīgi jāsaskaras 
ar grūtībām atšķirt viltus pašnodarinātos no īstajiem, un rodas iespējas apiet noteikumus. 

Grozījums Nr. 68
Marian Harkin 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – a apakšpunkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) "lietotājuzņēmums": ikviena fiziska 
vai juridiska persona, kuras labā un kuras 
kontrolē un vadībā strādā autovadītājs;

Or. en

Grozījums Nr. 69
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) panta d) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:

svītrots

„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkura persona, kura nav piesaistīta 
darba devējam ar darba līgumu vai ar 
jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām, bet:
kura nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes;
kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no gūtās 
peļņas;
kura nevar, individuāli vai sadarbībā ar 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
uzturēt darba attiecības ar vairākiem 
klientiem.”

Or. de

Pamatojums

Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK būtu 
joprojām jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu ceļu 
izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi ir nepietiekami. Tie reglamentē 
maksimālo vadīšanas ilgumu, pārtraukumus un minimālos atpūtas laikposmus, taču neskar 
maksimālo darba ilgumu. Reglamentējot tikai viltus pašnodarbinātās personas, ir pastāvīgi 
jāsaskaras ar grūtībām atšķirt viltus pašnodarbinātās personas no īstajām, un rodas iespējas 
apiet noteikumus. 
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Grozījums Nr. 70
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta d) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:

b) h) punktu aizvieto ar šādu tekstu:

„„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkura persona, kura nav piesaistīta 
darba devējam ar darba līgumu vai ar 
jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām, bet:

„h) „nakts laiks” ir [...] ilgs laikposms 
starp plkst. 20.00 un plkst. 7.00, kā 
noteikts valsts tiesību aktos;”

i) kura nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes;
ii) kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no 
gūtās peļņas;
iii) kura nevar, individuāli vai sadarbībā 
ar pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
uzturēt darba attiecības ar vairākiem 
klientiem.”

Or. pt

Grozījums Nr. 71
Veronica Lope Fontagné

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) panta d) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:

b) panta d) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:

„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir arī 
jebkura persona, kura nav piesaistīta darba 

„„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkurš darbinieks, kurš, nebūdams
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devējam ar darba līgumu vai ar jebkura cita 
veida darba hierarhijas attiecībām, bet:

oficiāli piesaistīts darba devējam ar darba 
līgumu vai ar jebkura cita veida darba 
hierarhijas attiecībām, tomēr saskaņā ar 
dalībvalsts tiesību aktiem ar darba devēju 
uztur faktiskas darba attiecībās.”  

kura nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes;
kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no gūtās 
peļņas;
kura nevar individuāli vai sadarbībā ar 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
uzturēt darba attiecības ar vairākiem 
klientiem.”

Or. es

Grozījums Nr. 72
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2) panta d) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:

2) panta d) apakšpunktam pievieno šādu 
teikumu:

„„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkura persona, kura nav piesaistīta
darba devējam ar darba līgumu vai ar 
jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām, bet:

„„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkurš darbinieks, kurš nav piesaistīts 
darba devējam ar darba līgumu vai ar 
jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām, bet:

i) kura nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes;

i) kurš nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes un/vai

ii) kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no 
gūtās peļņas;

ii) kura ienākumi nav tieši atkarīgi no gūtās 
peļņas, un/vai

iii) kura nevar, individuāli vai sadarbībā ar 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, uzturēt 
darba attiecības ar vairākiem klientiem.”

iii) kurš nav tiesīgs individuāli vai 
sadarbībā ar pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem uzturēt pakalpojuma 
līgumattiecības ar vairākiem klientiem.”

Or. el
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Pamatojums
Šāda formulējuma priekšrocība ir visu minēto gadījumu saglabāšana un sīkāks viltus 
nodarbinātības gadījumu apraksts. 

Grozījums Nr. 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari and Olle 
Ludvigsson

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – b apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkura persona, kura nav piesaistīta 
darba devējam ar darba līgumu vai ar 
jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām, bet: 

„„Transportlīdzekļa apkalpes loceklis” ir 
arī jebkurš darbinieks, kurš nav piesaistīts 
darba devējam ar darba līgumu vai ar 
jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām, bet, kurš atbilst vienam no 
šādiem nosacījumiem:

i) kura nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes;

i) ir pakļauts kādam lietotājuzņēmumam: 
nav tiesīgs brīvi organizēt savu darba 
vietu un plānot darba laiku un savas darba 
aktivitātes, vai darba izpildes laikā tai 
jāievēro citas personas rīkojumi un 
norādījumi;

ii) kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no 
gūtās peļņas;

ii) ienākumi nav tieši atkarīgi no gūtās 
peļņas, un šī persona ir ekonomiski, 
finansiāli un sociāli atkarīga no darba, ko 
tā veic kādai citai personai piederošā 
uzņēmumā, vai no darba, ko veic citai 
personai piederošs uzņēmums; kura 
gūtais labums ir: regulārs atalgojums, kas 
ir vienīgais vai galvenais ienākumu avots; 
samaksa natūrā, piemēram, ēdiens, 
mājoklis vai pārvadājuma pakalpojumi; 
tiesības, piemēram, uz iknedēļas atpūtu 
un ikgadējo atvaļinājumu; ar darbu 
saistītu braucienu apmaksa, ko veic darbu 
pasūtījusī persona;

iii) kura nevar, individuāli vai sadarbībā ar 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, uzturēt 
darba attiecības ar vairākiem klientiem.” 

iii) nav tiesīgs individuāli vai sadarbībā ar 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem uzturēt 
pakalpojuma līgumattiecības ar vairākiem 
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klientiem;

iiia) darbs ir ļoti līdzīgs darbam, ko viņš 
iepriekš ir veicis tā paša komersanta labā;
iiib) darba izpildē izmanto tās personas 
instrumentus, materiālus un iekārtas, kas 
ir pasūtījusi darba izpildi;
iiic) nav transportlīdzekļa — viņš nav 
nedz transportlīdzekļa īpašnieks, nedz to 
ieguvis, slēdzot finanšu izpirkumnomas 
līgumu.
Lai apliecinātu pašnodarbinātas personas 
statusu, pierādījumus vienmēr sniedz 
pašnodarbinātais autovadītājs.”

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu efektivitāti, atkarīgās personas statusu konkretizē, lai nepieļautu iespējas 
krāpties un apiet tiesību akta normas un lai atturētu personas no šādas rīcības. 

Grozījums Nr. 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svītro e) apakšpunktu; svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir svarīgi saglabāt šo pašnodarbinātās personas definīciju, jo šajā dokumentā paredzēts 
iekļaut šīs personas noteikumos par darba laiku.
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Grozījums Nr. 75
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svītro e) apakšpunktu; svītrots

Or. pt

Grozījums Nr. 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svītro e) apakšpunktu; c) e) apakšpunktu aizvieto ar šādu tekstu: 
„pašnodarbinātais autovadītājs” ir 
ikviens:
i) kura galvenā nodarbošanās ir tādi 
pasažieru vai preču komercpārvadājumi 
pa ceļiem, kas ir noteikti Kopienas tiesību 
aktos un attiecībā uz kuriem ir izsniegta 
Kopienas licence vai jebkura cita 
profesionāla atļauja, kas dod tiesības 
īstenot iepriekšminētos pārvadājumus 
(šādi saglabājas atsauce uz Kopienas 
licenci un profesionālo atļauju);
ii) kurš ir tiesīgs strādāt savā labā un nav 
piesaistīts darba devējam nedz ar darba 
līgumu, nedz ar jebkura cita veida darba 
hierarhijas attiecībām; 
iii) kurš nav pakļauts kādam 
lietotājuzņēmumam; kurš ir tiesīgs brīvi 
organizēt savu darba vietu un plānot 
darba laiku un savas darba aktivitātes, vai 
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darba izpildes laikā kuram nav jāievēro 
citas personas rīkojumi un norādījumi;
iv) kura  ienākumi ir tieši atkarīgi no 
gūtās peļņas un kurš nav ekonomiski, 
finansiāli un sociāli atkarīgs no darba, ko 
viņš veic kādai citai personai piederošā 
uzņēmumā, vai darba, ko veic citai 
personai piederošs uzņēmums; kura 
iegūtie labumi nav: regulārs atalgojums, 
kas ir vienīgais vai galvenais ienākumu 
avots; samaksa natūrā, piemēram, ēdiens, 
mājoklis vai pārvadājuma pakalpojumi; 
tiesības, piemēram, uz iknedēļas atpūtu 
un ikgadējo atvaļinājumu; ar darbu 
saistītu braucienu apmaksa, ko veic darbu 
pasūtījusī persona;
v) kurš ir tiesīgs  individuāli vai sadarbībā 
ar pašnodarbinātajiem autovadītājiem 
uzutrēt pakalpojuma līgumattiecībās ar 
vairākiem klientiem;
vi) kura darbs atšķiras no tā, ko agrāk šī 
persona ir veikusi tā paša komersanta 
labā. 
Lai apliecinātu pašnodarbinātas personas 
statusu, pierādījumus vienmēr nodrošina 
pašnodarbinātais autovadītājs.”

Or. en

Grozījums Nr. 77
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svītro e) apakšpunktu; c) e) apakšpunktu aizvieto ar šādu tekstu:

„e) „pašnodarbinātais autovadītājs” ir 
ikviens:

i) kura galvenā nodarbošanās ir pasažieru 
vai preču komercpārvadājumu pa ceļiem 
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veikšana Kopienas tiesību aktu nozīmē 
saskaņā ar Kopienas licenci vai jebkuru 
citu profesionālu atļauju, kas dod tiesības 
īstenot iepriekšminētos pārvadājumus; 
ii) kurš ir tiesīgs strādāt savā labā un nav 
piesaistīts darba devējam ar darba līgumu 
vai ar jebkura cita veida darba hierarhijas 
attiecībām;  
iii) kurš nav pakļauts kādam 
lietotājuzņēmumam; 

iv) kurš var brīvi plānot darba aktivitātes 
bez klienta tiešas uzraudzības;

v) kura ienākumi ir tieši atkarīgi no gūtās 
peļņas;

vi) kuram cits lietotājuzņēmums vai 
līgumslēdzēja puse nenodrošina nekādas 
darba tiesības, piemēram, uz regulāri 
izmaksātu atalgojumu, samaksu natūrā, 
tiesības, piemēram, uz iknedēļas atpūtu 
un apmaksātu gadskārtējo atvaļinājumu, 
un 
vii) kurš ir tiesīgs individuāli vai 
sadarbībā ar pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem uzturēt pakalpojuma 
līgumattiecībās ar vairākiem klientiem.
Šajā direktīvā tiem autovadītājiem, kas 
neatbilst minētajiem kritērijiem, ir tādi 
paši pienākumi un tādas pašas tiesības, 
kādas ar šo direktīvu paredzētas 
transportlīdzekļu apkalpes locekļiem.”

Or. en

Grozījums Nr. 78
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) svītro e) apakšpunktu; svītrots

Or. de

Pamatojums
Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK 
joprojām ir jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu 
ceļu izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi ir nepietiekami. Tie reglamentē 
maksimālo vadīšanas ilgumu, pārtraukumus un minimālos atpūtas laikposmus, taču neskar 
maksimālo darba ilgumu. Reglamentējot tikai viltus pašnodarbinātos, ir pastāvīgi jāsaskaras 
ar grūtībām atšķirt viltus pašnodarinātos no īstajiem, un rodas iespējas apiet noteikumus. 

Grozījums Nr. 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu: svītrots
"f) „persona, kas veic autotransporta 
pārvadājumu darbības” ir jebkurš 
transportlīdzekļa apkalpes loceklis, kurš 
veic šādas darbības;”

Or. en

Pamatojums
Šai direktīvai vajadzētu attiekties uz pašnodarbinātajiem.

Grozījums Nr. 80
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu: svītrots
"f) „persona, kas veic autotransporta 
pārvadājumu darbības” ir jebkurš 
transportlīdzekļa apkalpes loceklis, kurš 
veic šādas darbības;”

Or. pt

Grozījums Nr. 81
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – d apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) «f) „persona, kas veic autotransporta 
pārvadājumu darbības” ir jebkurš 
transportlīdzekļa apkalpes loceklis, kurš 
veic šādas darbības;”

(f) „f) „persona, kas veic autotransporta 
pārvadājumu darbības” ir jebkurš 
transportlīdzekļa apkalpes loceklis vai 
pašnodarbinātais autovadītājs, kurš veic 
šādas darbības;”

Or. de

Pamatojums
Lai garantētu satiksmes drošību un aizsargātu vadītāju veselību, Direktīva 2002/15/EK 
joprojām ir jāpiemēro pašnodarbinātajiem autovadītājiem. No satiksmes drošības un citu 
ceļu izmantotāju viedokļa nav būtiski, vai noguris smagās automašīnas vadītājs ir vai nav 
pašnodarbinātais. Regulas (EK) Nr. 561/2006 noteikumi ir nepietiekami. Tie reglamentē 
maksimālo vadīšanas ilgumu, pārtraukumus un minimālos atpūtas laikposmus, taču neskar 
maksimālo darba ilgumu. Reglamentējot tikai viltus pašnodarbinātos, ir pastāvīgi jāsaskaras 
ar grūtībām atšķirt viltus pašnodarinātos no īstajiem, un rodas iespējas apiet noteikumus. 

Grozījums Nr. 82
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu: svītrots
"i) „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas ilgs 
darbs, ko veic nakts laikā.”

Or. pt

Grozījums Nr. 83
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

i) «i) „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas ilgs 
darbs, ko veic nakts laikā.

i) „nakts darbs” ir vismaz vienu stundu
ilgs darbs, ko veic nakts laikā

Or. de

Pamatojums

Nakts darbs ir īpaši grūts transportlīdzekļa apkalpes locekļiem. Komisijas iesniegtais 
priekšlikums nozīmē to, ka par nakts darbu var uzskatīt un apmaksāt tikai tādu darbu nakts 
laikā, kas ir ilgāks par 2 stundām. Tāda divu stundu minimālā darba laika regulējuma 
harmonizācija, kas ir piemērojams arī citām nozarēm, ir nesamērīga no sociālā viedokļa. 

Grozījums Nr. 84
Evelyn Regner

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) panta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu: svītrots
„i)  „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas ilgs 
darbs, ko veic nakts laikā.”
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Or. de

Pamatojums

Direktīvas 2001/15/EK mērķis, ieviešot obligātos noteikumus darba laika regulējumā, ir 
aizsargāt autovadītāju drošību un veselību, kā arī uzlabot drošību. Četru stundu periods, kas 
atbilst dalībvalstu „nakts laika” definīcijai, jau bija īpaši īss un bija sarunu ceļā panākta 
kompromisa rezultāts.  Attiecībā uz regulējuma mērķiem jāteic, ka nav pieņemama 
transportlīdzekli apkalpojošā personāla darba apstākļu pasliktināšanās, jo par nakts darbu 
vairs nevarēs uzskatīt visas tās četras naktī nostrādātās stundas, bet tikai darbu, kas 
pārsniedz divas stundas.  

Grozījums Nr. 85
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu: svītrots
"i)  „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas ilgs 
darbs, ko veic nakts laikā.”

Or. el

Pamatojums

Sākotnējās nakts darba definīcijas aizstāšana var likt strādājošiem pārkāpt direktīvu, lai 
nodrošinātu pietiekamu stundu skaitu nakts laikā, lai saņemt samaksu par darbu nakts laikā, 
kas ir lielāka nekā samaksa par darbu dienas laikā. Šajos apstākļos svarīgākā ir direktīvas 
pareiza ieviešana — tieši tik pat svarīga kā drošība uz ceļiem.  

Grozījums Nr. 86
Liisa Jaakonsaari

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu: e) i) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
"i) „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas ilgs 
darbs, ko veic nakts laikā.”

"i) „„nakts darbs” ir vismaz vienu stundu
ilgs darbs, ko veic nakts laikā.”

Or. en

Pamatojums

Vēloties panākt lielāku elastīgumu, Komisijas priekšlikums būtiski samazina to strādājošo 
aizsardzību, kas veic nakts darbu.  Šis grozījums saglabā nepieciešamo elastīgumu un 
nodrošina pietiekamu strādājošo aizsardzību. 

Grozījums Nr. 87
Sylvana Rapti

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – 2. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu: e) i) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu: 
"i) „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas ilgs 
darbs, ko veic nakts laikā.”

„i) „nakts darbs” ir jebkurš darbs, ko veic 
nakts laikā.”

Or. el

Pamatojums

Pieprasījums noteikt vismaz 2 stundu darbu nakts laikā samazina līdz šim spēkā esošās 
direktīvas 7. panta 1. punktā formulēto aizsardzību. 
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Grozījums Nr. 88
Veronica Lope Fontagné

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 2. punkts – e apakšpunkts
Direktīva 2002/15/EK
3. pants – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) panta i) apakšpunktu aizstāj ar šādu: e) i) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:
«i) «i) „i) „nakts darbs” ir vismaz 2 stundas 
ilgs darbs, ko veic nakts laikā.”

Neattiecas uz versiju franču valodā

Or. es

Pamatojums
Ne concerne pas la version française

Grozījums Nr. 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
4. pants – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvas 4. pantā ievieto jaunu 
ba) apakšpunktu:
„ba) 3. panta a) apakšpunkta otrajā daļā 
minētais fiksētais darba laiks ir viena 
stunda nedēļā.”

Or. en

Pamatojums
Lai samazinātu administratīvo slogu pašnodarbinātajiem autovadītājiem, attiecībā uz iii), iv) 
un v) daļā minētajām darbībām viņi var aprēķināt fiksētu darba laiku. Tas vidēji ir viena 
stunda nedēļā.
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Grozījums Nr. 90
Raffaele Baldassarre

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
4. pants – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Direktīvas 4. panta 4. punkta 
ba) apakšpunktam pievieno šādu tekstu:
„ba) 3. panta a) apakšpunkta otrajā daļā 
minētais fiksētais darba laiks ir trīs 
stundas nedēļā.”

Or. it

Pamatojums
„Aprēķinot fiksēto darba laiku, ir jāņem vērā 3. panta pirmās daļas a) apakšpunkta iii), iv) un 
v) daļā paredzētie pienākumi, kā to paredz šā panta 2. apakšpunkts. Iekraušanas un 
izkraušanas darbības, dīkstāve rezervē, transportlīdzekļu tīrīšana un apkope  patiešām ir 
uzskatāma par piespiedu stāvokli un var ietekmēt satiksmes drošību un strādājošo sociālo 
aizsardzību.  Saskaņā ar direktīvu administratīva rakstura uzdevumus joprojām neņem vērā.

Grozījums Nr. 91
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 3.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
4. pants – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a 4. panta 4. punkta ba) apakšpunktam 
pievieno šādu tekstu:
„ba) 3. panta a) apakšpunkta otrajā daļā 
minētais fiksētais darba laiks ir trīs 
stundas nedēļā.”

Or. it

Pamatojums

„Aprēķinot fiksēto darba laiku ir jāņem vērā 3. panta pirmās daļas a) apakšpunkta iii), iv) un 
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v) daļā paredzētie pienākumi, kā to paredz šā panta 2. apakšpunkts. Iekraušanas un 
izkraušanas darbības, dīkstāve rezervē, transportlīdzekļu tīrīšana un apkope ir patiešām 
uzskatāma par piespiedu stāvokli un var ietekmēt satiksmes drošību un strādājošo sociālo 
aizsardzību.  Saskaņā ar direktīvu administratīva rakstura uzdevumus joprojām neņem vērā.

Grozījums Nr. 92
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 4. punkts
Direktīva 2002/15/EK
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 5. panta 1. punktā atsauci 
„Regulā (EEK) Nr. 3820/85” aizvieto ar 
atsauci „Regulā (EK) Nr. 561/2006”.

a) Direktīvas 5. panta 1. punktā atsauci 
„Regulā (EEK) Nr. 3820/85”aizvieto ar 
atsauci „Regulā (EK) Nr. 561/2006”. 

b) pievieno šādu daļu:
„Šo laikposmu ņem vērā, aprēķinot algu.”

Or. pt

Grozījums Nr. 93
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5. punkts
Direktīva 2002/15/EK
6. pants 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 5. panta 1. punktā atsauci 
„Regulā (EEK) Nr. 3820/85” aizvieto ar 
atsauci „Regulā (EK) Nr. 561/2006”.

a) Direktīvas 6. pantā atsauci „Regulu 
(EEK) Nr. 3820/85” aizvieto ar atsauci 
„Regulu (EK) Nr. 561/2006”.

b) pievieno šādu daļu:
„Šo laikposmu ņem vērā, aprēķinot algu.”

Or. pt
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Grozījums Nr. 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
9. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Direktīvas 9. panta b) apakšpunktam 
pievieno šādu tekstu: 
"b) neietekmējot 2. panta 1. apakšpunktā 
noteiktās tiesības, transportlīdzekļa 
apkalpes locekļu darba laiku reģistrē. 
Reģistrētos datus saglabā vismaz vienu 
gadu pēc tiesību aktos noteiktā perioda 
beigām. Darba devēji atbild par 
transportlīdzekļa apkalpes locekļu darba 
laika reģistrāciju. Pēc pieprasījuma darba 
devējs nodod transportlīdzekļa apkalpes 
loceklim reģistrēto darba stundu kopiju.”

Or. en
Pamatojums

Šie grozījumi attiecas tikai uz algotiem darbiniekiem. Viņiem ir jāreģistrē visas darbības, kas 
ir noteiktas šajā direktīvā.  

Grozījums Nr. 95
Stephen Hughes

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.b punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
9. pants – ba apakšpunkts (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.b 9. pantā ievieto jaunu c) apakšpunktu:
„c) pašnodarbināto autovadītāju laiku 
reģistrē saskaņā ar Regulas (EEK) 
Nr. 3821/85 noteikumiem. Reģistrētos 
datus saglabā vismaz vienu gadu pēc 
tiesību aktos noteiktā perioda beigām.” 
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Or. en

Pamatojums
Darbībām, ko autovadītāji veic saistībā ar iekraušanu, izkraušanu un palīdzības sniegšanu, 
pasažieriem iekāpjot un izkāpjot, ir jābūt reģistrētām tahogrāfā saskaņā ar Regulu (EEK) 
Nr. 3821/85 kā „citiem pasākumiem”, un vēl regulā ir noteikts pienākums reģistrētos datus 
saglabāt 365 dienas. Lai direktīvu varētu īstenot un varētu pārbaudīt pašnodarbināto 
autovadītāju darba laiku, nav jāliek reģistrēt un saglabāt darba stundas uz atsevišķas kartes. 
Šāda prasība būtu lieks administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 96
Martin Kastler

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un
regulāras uzraudzības un kontroles 
sistēmu, lai nodrošinātu direktīvas
noteikumu pareizu un saskaņotu 
īstenošanu. Tās nodrošina, lai valsts 
iestādēm, kas atbildīgas par direktīvas 
izpildi, būtu pietiekams skaits kvalificētu 
inspektoru, un tās veic visus vajadzīgos 
pasākumus.

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un
regulāras uzraudzības sistēmu, lai 
nodrošinātu šās direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu.

Or. de
Pamatojums

Pilnībā pietiek, ja pieprasa dalībvalstīm pareizi piemērot direktīvu. Saskaņā ar 
subsidiaritātes principu dalībvalstīm ir jāizvēlas veids, kā to izdarīt.  

Grozījums Nr. 97
Edit Bauer

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 1. Dalībvalstis organizē atbilstošu un 
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regulāras uzraudzības un kontroles 
sistēmu, lai nodrošinātu direktīvas 
noteikumu pareizu un saskaņotu 
īstenošanu. Tās nodrošina, lai valsts 
iestādēm, kas atbildīgas par direktīvas 
izpildi, būtu pietiekams skaits kvalificētu 
inspektoru, un tās veic visus vajadzīgos 
pasākumus.

nediskriminējošu kontroli, lai nodrošinātu 
šās direktīvas noteikumu pareizu un 
saskaņotu īstenošanu. Tās nodrošina, lai 
valsts iestādēm, kas atbildīgas par 
direktīvas izpildi, būtu kvalificēts 
personāls, un tās veic visus vajadzīgos 
pasākumus.

Or. en

Grozījums Nr. 98
Thomas Mann

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles 
sistēmu, lai nodrošinātu direktīvas 
noteikumu pareizu un saskaņotu 
īstenošanu. Tās nodrošina, lai valsts 
iestādēm, kas atbildīgas par direktīvas 
izpildi, būtu pietiekams skaits kvalificētu 
inspektoru, un tās veic visus vajadzīgos 
pasākumus.

1. Dalībvalstis organizē atbilstošu un 
nediskriminējošu kontroli, lai nodrošinātu 
šās direktīvas noteikumu pareizu un 
saskaņotu īstenošanu. Tās nodrošina, lai 
valsts iestādēm, kas atbildīgas par 
direktīvas izpildi, būtu kvalificēts 
personāls, un tās veic visus vajadzīgos 
pasākumus. Tas, ka kontrole vairāk 
attiecas uz atsevišķu valstu autovadītājiem 
un transportlīdzekļiem, ar kuriem praksē 
bieži vien saistās šīs direktīvas noteikumu 
pārkāpumi, nav uzskatāms par 
diskrimināciju. 

Or. de

Pamatojums

Ja saskaņā ar faktiem atsevišķu valstu autovadītāji izrādās vainīgi par šīs direktīvas 
noteikumu pārkāpumiem, policijai ir jādod tiesības arī turpmāk pastiprināti kontrolēt šo 
valstu autovadītājus un transportlīdzekļus, lai garantētu ceļu satiksmes drošību.  



PE431.178v01-00 52/62 AM\805249LV.doc

LV

Grozījums Nr. 99
Liisa Jaakonsaari

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu. Tās 
nodrošina, lai valsts iestādēm, kas 
atbildīgas par direktīvas izpildi, būtu 
pietiekams skaits kvalificētu inspektoru, un 
tās veic visus vajadzīgos pasākumus.

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu. Ja, 
pārkāpjot Regulas (EK) Nr. 561/2006 
noteikumus par transportlīdzekļa 
vadīšanas laikposmiem un atpūtas 
laikposmu, tiek pārkāpti arī noteikumi par 
darbalaiku, dalībvalstis noteikti uzrauga 
un īsteno darbalaika noteikumu izpildi. 
Turklāt tās nodrošina, lai valsts iestādēm, 
kas atbildīgas par direktīvas izpildi, būtu 
pietiekams skaits kvalificētu inspektoru, un 
tās veic visus vajadzīgos pasākumus.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz to noteikumu izpilde, kas saistīti gan ar transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un 
atpūtas laikposmiem, gan ar darbalaiku, notiek savstarpēji nesaistīti, lai gan starp šiem 
diviem aspektiem ir loģiska saikne. Papildus parastajai pārbaudes sistēmai par darba laika 
ievērošanu jebkurā gadījumā ir jāpārbauda, vai saistībā ar nopietnākiem noteikumu par 
transportlīdzekļa vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem pārkāpumiem automātiski
netiek pārsniegts darbalaiks.

Grozījums Nr. 100
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu. Tās 
nodrošina, lai valsts iestādēm, kas 
atbildīgas par direktīvas izpildi, būtu 
pietiekams skaits kvalificētu inspektoru, un 
tās veic visus vajadzīgos pasākumus.

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu
pareizu un saskaņotu transponēšanu un 
īstenošanu. Tās nodrošina, lai valsts 
iestādēm, kas atbildīgas par direktīvas 
izpildi, būtu pietiekams skaits kvalificētu 
inspektoru, un tās veic visus vajadzīgos 
pasākumus. Direktīvā 2002/15/EK jau ir 
noteiktas obligātās prasības, un tās 
transponēšana un īstenošana nedrīkst 
izraisīt darbinieku aizsardzības līmeņa 
pazemināšanos vai to, ka tiek mazāk 
ievēroti atsevišķu dalībvalstu labvēlīgākie 
nosacījumi, kas paredzēti vispārējos 
tiesību aktos nodarbinātības jomā vai 
koplīgumos.

Or. pt

Grozījums Nr. 101
Licia Ronzulli

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu. Tās 
nodrošina, lai valsts iestādēm, kas 
atbildīgas par direktīvas izpildi, būtu 
pietiekams skaits kvalificētu inspektoru, un 
tās veic visus vajadzīgos pasākumus.

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu. Tās 
nodrošina, lai valsts iestādēm, kas 
atbildīgas par direktīvas izpildi, būtu 
pietiekams skaits kvalificētu inspektoru, un 
tās veic visus vajadzīgos pasākumus.

(1.a) Pašnodarbinātie autovadītāji 
lejuplādē tahogrāfa datus un izņem diskus 
ne retāk kā vienreiz trijās nedēļās un tos 
uzglabā sava uzņēmuma mītnē. 
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(1.b) Reģistrētos datus un diskus saglabā 
vismaz vienu gadu kopš pēdējās lietošanas 
reizes. 

Or. it

Pamatojums

Ideja harmonizēt strādājošajiem piemērojamās normas radās saistībā ar rūpēm nodrošināt 
taisnīgumu un precīzi kontrolēt neatkarīgo uzņēmumu mītnes, ievērojot Regulu (EEK) 
Nr. 3821/85 un Regulu (EK) Nr. 1360/2002.

Grozījums Nr. 102
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
lai nodrošinātu direktīvas noteikumu 
pareizu un saskaņotu īstenošanu. Tās 
nodrošina, lai valsts iestādēm, kas 
atbildīgas par direktīvas izpildi, būtu 
pietiekams skaits kvalificētu inspektoru, un 
tās veic visus vajadzīgos pasākumus.

1. Dalībvalstis organizē atbilstošas un 
regulāras uzraudzības un kontroles sistēmu, 
tostarp daudzpusēji sadarbojas, lai 
nodrošinātu direktīvas noteikumu pareizu 
un saskaņotu īstenošanu. Tās nodrošina, lai 
valsts iestādēm, kas atbildīgas par 
direktīvas izpildi, būtu pietiekams skaits 
kvalificētu inspektoru, un tās veic visus 
vajadzīgos pasākumus.

Or. en

Pamatojums
Daudzpusējas sadarbības, proti, par nodarbinātību, transportu un nodokļiem atbildīgo 
ministriju sadarbības iedzīvināšana ļautu labāk identificēt viltus pašnodarbinātos.  

Grozījums Nr. 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 1.a apakšpunkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants (jauns) – 1.a punkts (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija ir tiesīga atbilstoši Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 
290. pantam pieņemt deleģētos aktus par 
1. punktā minētās darba laika 
uzraudzības un kontroles biežumu un 
kārtību.

Or. en

Pamatojums

Pēc analoģijas ar transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laika uzraudzību vajadzētu izveidot 
Kopienas sistēmu, nosakot, kā un cik bieži jāveic darba laika kontrole. Deleģētais akts, kas 
pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ir šim mērķim 
atbilstošs instruments.

Grozījums Nr. 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmu
precīzu informāciju par veiktiem 
uzraudzības un kontroles pasākumiem.

2. Dalībvalstis apkopo statistikas datus par 
1. punktā minēto kontroli un reizi divos 
gados dara tos zināmus Komisijai .

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu izveidot statistikas ziņojumus par 11. panta 1.  punktā minēto 
uzraudzību un kontroli, un tos darīt zināmus Komisijai.

Grozījums Nr. 105
Ilda Figueiredo

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka transporta uzņēmumiem 
un transportlīdzekļa apkalpes locekļiem ir 
pieejama informācija, palīdzība un 
konsultācijas attiecībā uz noteikumiem 
darba laika un darba organizācijas jomā.

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka transporta uzņēmumiem 
un transportlīdzekļa apkalpes locekļiem ir 
pieejama informācija, palīdzība un 
konsultācijas attiecībā uz noteikumiem 
darba laika un darba organizācijas jomā.
Dalībvalstis cenšas apkarot viltus 
pašnodarbinātību un nodrošina, ka 
darbinieki neizmanto īslaicīgu līgumu 
veidus pastāvīga darba gadījumā.

Or. pt

Grozījums Nr. 106
Konstantinos Poupakis

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, 
lai nodrošinātu, ka transporta uzņēmumiem 
un transportlīdzekļa apkalpes locekļiem ir 
pieejama informācija, palīdzība un 
konsultācijas attiecībā uz noteikumiem 
darba laika un darba organizācijas jomā.

3. Dalībvalstis, cieši sadarbojoties ar 
sociālajiem partneriem, veic vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka transporta 
uzņēmumiem un transportlīdzekļa apkalpes 
locekļiem ir pieejama informācija, 
palīdzība un konsultācijas attiecībā uz 
noteikumiem darba laika un darba 
organizācijas jomā.

Or. el

Pamatojums
Sociālo partneru ieguldījums ir nozīmīgs, lai nodrošinātu informēšanas procesa lietderību, 
kas liktu darba devējiem un strādājošiem ievērot direktīvu un  pareizi to īstenot.
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Grozījums Nr. 107
Marian Harkin

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts
Direktīva 2002/15/EK
11.a pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) nostiprināt administratīvo sadarbību 
starp valstu kompetentajām iestādēm, 
pieņemot efektīvas informācijas apmaiņas 
sistēmas, uzlabojot piekļuvi informācijai, 
kā arī veicinot informācijas un labas 
prakses apmaiņu darba laika noteikumu 
izpildes jomā;

a) nostiprināt administratīvo sadarbību 
starp valstu kompetentajām iestādēm, 
pieņemot efektīvas informācijas apmaiņas 
sistēmas, uzlabojot piekļuvi informācijai, 
kā arī veicinot informācijas un 
paraugprakses apmaiņu darba laika 
noteikumu izpildes jomā;

Or. en

Grozījums Nr. 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
11.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Iekļauj šādu 11.b pantu:
„11.b pants
Pārkāpumi
Šīs direktīvas 3. panta d) un 
e) apakšpunktā minēto definīciju 
neievērošana ir viens no „vissmagākajiem 
pārkāpumiem”, un tāpēc uz to attiecas visi 
Regulas (EK) Nr. 1071/2009 noteikumi. 
Ja šīs direktīvas 3. panta d) un 
e) apakšpunktā minētās definīcijas 
neievēro uzņēmums, sūtītājs, kravas 
nosūtītājs, ceļojumu rīkotājs, galvenā 
transporta aģents, apakšuzņēmējs vai 
brokeru birojs, kas nodarbina 
autovadītājus, šāds pārkāpums ir viens no 
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„vissmagākajiem pārkāpumiem”, un 
tāpēc uz to attiecas visi Regulas (EK) 
Nr. 1071/2009 noteikumi.

Or. en

Pamatojums
Regulas (EK) Nr. 1071/2009 noteikumos attiecībā uz smagiem pārkāpumiem ir precizējums, 
ka pārkāpuma, kas ir uzskatāms par vienu no „vissmagākajiem pārkāpumiem”, rezultātā var 
tikt nodarīts kaitējums reputācijai (9. un 24. apsvērums, 6. panta 2. punkta b) apakšpunkts), 
apturētas vai anulētas tiesības veikt profesionālo darbību (13. panta 3. punkts kopsakarā ar 
3. pantu) un ievadīti dati dalībvalstu elektroniskajos reģistros (vissmagāko pārkāpumu 
pārrobežu reģistrs) (16. panta 1. punkta otrā daļa un 16. panta 2. punkta e) apakšpunkts).

Grozījums Nr. 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6.b punkts (jauns) 
Direktīva 2002/15/EK
12.a pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Iekļauj šādu 12.a pantu: 
„12.a pants
Transporta uzņēmuma atbildība
1. Transporta uzņēmumi nedrīkst maksāt 
šajos uzņēmumos algotajiem 
autopārvadātājiem par nobraukto 
attālumu un/vai par pārvadāto preču 
apjomu, tie nedrīkst pat izmaksāt 
piemaksas vai noteikt procentuālu algas 
pieaugumu, ja šāda darba apmaksa var 
apdraudēt ceļu satiksmes drošību un/vai 
būt par cēloni šīs direktīvas 
pārkāpumiem.
2. Uzņēmumi, sūtītāji, kravu nosūtītāji, 
ceļojumu rīkotāji, galvenā transporta 
aģenti, apakšuzņēmēji un brokeru biroji, 
kas nodarbina autopārvadātājus, 
nodrošina līgumā noteiktā pārvadājuma 
laika atbilstību šai direktīvai un to, ka 
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darbu izpilda īsti pašnodarbinātajiem 
autopārvadātāji”.

Or. en

Pamatojums
Tā kā klients vislabāk zina, vai viņš strādā ar viltus vai īstu pašnodarbināto autopārvadātāju, 
līdzatbildības principa piemērošana liks klientam atbildēt par viltus pašnodarbinātā 
algošanu.  Tas mazinās transporta uzņēmumu vēlmi likt nodarbinātiem autopārvadātājiem 
kļūt par pašnodarbinātajiem un samazinās viltus pašnodarbinātību autopārvadātāju vidū, un 
ekskluzīvas autopārvadātāja atbildības vietā nodrošinās kopēju autopārvadātāja un kravas 
nosūtītāja atbildību (tas ir vispārzināms, ka bieži vien nodarbinātiem autopārvadātājiem liek 
kļūt par pašnodarbinātajiem).

Grozījums Nr. 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6.c punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
12.b pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c Iekļauj šādu 12.b pantu:
„12.b pants
Deleģējums
1. Šīs direktīvas 11. panta 1.a punktā 
minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 6 gadiem, sākot ar šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienu. Komisija 
vēlākais sešus mēnešus pirms šā sešu 
gadu laikposma beigām iesniedz ziņojumu 
par deleģētajām pilnvarām, kam 
vajadzības gadījumā pievieno tiesību akta 
priekšlikumu pilnvaru deleģējuma 
termiņu pagarināt.  
2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Izņēmumi attiecībā uz pilnvaru 
piešķiršanu Komisijai pieņemt deleģētos 
aktus ir noteikti 12.c un 12.d panta 
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nosacījumos.”

Or. en

Grozījums Nr. 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6.d punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
12.c pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.d Iekļauj šādu 12.c pantu:
„12.c pants
Deleģējuma atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 11. panta 1.a punktā minētās 
deleģētās pilnvaras.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai lemtu par deleģēto pilnvaru 
atsaukšanu, informē otru likumdošanas 
iestādi un Komisiju par deleģētajām 
pilnvarām, kuras varētu atsaukt.
3. Lēmumā par atsaukšanu paziņo 
atsaukuma iemeslus un izbeidz šajā 
lēmumā norādīto pilnvaru deleģējumu. 
Šis lēmums stājas spēkā tūlīt vai lēmumā 
norādītā vēlākā datumā. Tas neietekmē 
jau spēkā esošo deleģēto aktu normatīvo 
spēku. Šo lēmumu publicē Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. en
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Grozījums Nr. 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6.e punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
12.d pants (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.e Iekļauj šādu 12.d pantu:
„12.d pants
Iebildumi pret deleģētajiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret jebkuru deleģēto 
aktu 3 mēnešu laikā no paziņošanas 
dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai 
Padomes ierosinājuma šo periodu var 
pagarināt par vienu mēnesi.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē 
Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā 
aktā minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas 
spēkā nestājas. Iestāde, kas pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda 
iebildumu iemeslus.”

Or. en

Grozījums Nr. 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 8.a punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
13. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Direktīvas 13. panta 2.a punktā 
iekļauj šādu tekstu:
„2.a Komisija nosaka metodi un ietvaru 
ziņojumiem, kas dalībvalstīm ir jāizstrādā 
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par nodarbinātības tendencēm ceļu 
pārvadājuma jomā un šo tendenču 
ietekmi uz brīvo konkurenci, veselību un 
drošību darba vietā un ceļu satiksmes 
drošību; pamatojoties uz šiem 
ziņojumiem, Komisija regulāri iesniedz 
ziņojumu Parlamentam un Padomei; 
dalībvalstis un Komisija iesniedz 
ziņojumu vienreiz divos gados par 
iepriekšējo laikposmu; 
Komisija regulāri atskaitās Parlamentam 
un Padomei (divus gadus pēc šīs 
direktīvas spēkā stāšanās) arī par 
pasākumiem, kas ir veikti darba laika 
ievērošanas apsekojuma un kontroles 
biežuma un kārtības jomā.” 

Or. en

Pamatojums

Efektīvas un detalizētas atskaitīšanās sistēmas ieviešana nodrošinās labāku direktīvas 
īstenošanu.    


