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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105., 107., 161. un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 
2002/15/EK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0650),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu, 71. pantu un 137. panta 2. punktu, saskaņā ar 
kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C6 0354/2009),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei „Lisabonas līguma 
stāšanās spēkā ietekme uz pašreizējām starpiestāžu lēmumu pieņemšanas procedūrām” 
(COM(2009)0665),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu, 91. pantu un 
153. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma 
komitejas atzinumu (A7-0000/2009),

1. pieņem nostāju pirmajā lasījumā, kā noteikts zemāk;

2. prasa Komisijai šo priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi to būtiski grozīt vai 
aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu 
parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Eiropas Parlaments ir informēts par 
darba tirgū pastāvošo viltus 
pašnodarbinātību, kas neatkarīgi no 
ekonomikas nozares nelabvēlīgi ietekmē 
konkurences apstākļus visā Eiropas 
Savienībā. Tāpēc Parlaments ir 
pārliecināts, ka šī problēma ir jārisina ES 
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līmenī.

Or. en

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4b) Parlaments ierosina Komisijai un 
dalībvalstīm apsvērt iespēju analizēt 
dalībvalstu labāko praksi viltus 
pašnodarbinātības noteikšanā un 
novēršanā un apmainīties ar šo pieredzi.

Or. en

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4c) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu 
(EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus 
noteikumus par autopārvadātāja 
profesionālās darbības veikšanas 
nosacījumiem un atceļ Padomes 
Direktīvu 96/26/EK1, pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem jāievēro virkne prasību, lai 
viņi varētu veikt savu uzņēmējdarbību.
1OV L 300, 14.11.2009., 51. lpp.

Or. en
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Pieredze, kas gūta, transponējot 
Direktīvu 2002/15/EK, apspriedes ar 
ieinteresētajām personām, vairāki veiktie 
pētījumi un ietekmes novērtējums ļāva 
secināt, ka pastāv problēmas attiecībā uz 
saskaņotu darba laika noteikumu 
īstenošanu, nepietiekama tiesību aktu 
ievērošanas disciplīna un nepilnīgi izpildes 
režīmi dalībvalstīs.

(5) Pieredze, kas gūta, transponējot 
Direktīvu 2002/15/EK, apspriedes ar 
ieinteresētajām personām, vairāki veiktie 
pētījumi un ietekmes novērtējums ļāva 
secināt, ka pastāv problēmas attiecībā uz 
saskaņotu darba laika noteikumu 
īstenošanu, nepietiekama tiesību aktu 
ievērošanas disciplīna un nepilnīgi izpildes 
režīmi dažās dalībvalstīs.

Or. en

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 jāizslēdz no Direktīvas 
2002/15/EK darbības jomas. Tomēr tam 
nevajadzētu skart dalībvalstu tiesības šīs 
piemērot direktīvas noteikumus 
minētajiem autovadītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Uz visiem autovadītājiem, 
transportlīdzekļu apkalpes locekļiem un 
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pašnodarbinātajiem autovadītājiem 
attiecas Regula (EK) Nr. 561/2006, ar ko 
paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu 
saskaņošanu saistībā ar autotransportu1. 
Šo noteikumu par vadīšanas laikposmiem 
un atpūtas laikposmiem pareiza 
piemērošana visiem autovadītājiem un 
piemērošanas efektīva uzraudzība atbilst 
vispārējām interesēm.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8b) Lai palielinātu drošību uz ceļiem un 
ņemtu vērā pārvadājumu struktūras 
izmaiņas, jāapsver jautājums par Regulas 
(EK) Nr. 561/2006 darbības 
paplašināšanu, to attiecinot uz 
transportlīdzekļu, kas vieglāki par 3,5 t, 
vadītājiem.

Or. en

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 pareizi īsteno 
visas dalībvalstis, vienādi piemēro visām 
iesaistītajām personām, veic regulāru un 
efektīvu to kontroli un soda par 

                                               
1 OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.
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pārkāpumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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. Darba devēju un darbinieku 
ieguldījums attiecībā uz atbilstības 
uzraudzību un noteikumu izpildi 
nedrīkstētu palikt neievērots.

Or. en

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 strādā 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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:

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

Or. en

Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) svītro e) apakšpunktu; c) panta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

„e) „pašnodarbināts autovadītājs” ir 
jebkura persona:
i. kuras galvenā nodarbošanās ir 
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pasažieru vai preču komercpārvadājumu 
pa ceļiem veikšana Kopienas tiesību aktu 
nozīmē saskaņā ar Kopienas licenci vai 
jebkuru citu profesionālu atļauju, kas dod 
tiesības īstenot iepriekšminētos 
pārvadājumus; 
ii. kura ir tiesīga strādāt pati sev un kura 
nav piesaistīta darba devējam ar darba 
līgumu vai ar jebkura cita veida darba 
hierarhijas attiecībām; 
iii. kura nav pakļauta kādam 
lietotājuzņēmumam; 
iv. kura var brīvi plānot attiecīgās darba 
aktivitātes bez klienta tiešas uzraudzības; 
v. kuras ienākumi ir tieši atkarīgi no 
gūtās peļņas;
vi. kurai cits lietotājuzņēmums vai 
līgumslēdzēja puse nenodrošina nekādas 
tiesības, kas izriet no darba līguma, 
piemēram, regulāri izmaksātu 
atalgojumu, samaksu natūrā, atzītas 
tiesības, piemēram, uz iknedēļas atpūtu 
un apmaksātu gadskārtējo atvaļinājumu, 
un 
vii. kurai ir tiesības individuāli vai 
sadarbībā ar pašnodarbinātiem 
autovadītājiem, uzturēt komercattiecības 
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. 13

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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, 
nediskriminējošas kontroles, 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. 14

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 saskaņā ar 13. pantā 
minētajiem noteikumiem dara Komisijai 
zināmu precīzu informāciju par veiktiem 
uzraudzības un kontroles pasākumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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, 

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

informācijai, kā arī veicinot labu praksi
darba laika noteikumu izpildes jomā;

Or. en
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PASKAIDROJUMS

I. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/15/ΕK par darba laika organizēšanu 
personām, kas ir autotransporta apkalpes locekļi

Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 11. marta Direktīva 2002/15/EK, kas stājās spēkā
2005. gada 23. martā, bija nozīmīgs pasākums, lai uzlabotu veselības aizsardzību un darba 
drošību transportlīdzekļu apkalpes locekļiem, kas strādā autotransporta nozarē. Šī direktīva ir 
vispārējās Darba laika direktīvas 2003/88/EK lex specialis, un tā papildina Regulu (EK) 
Nr. 561/2006 (OV E 102, 11.4.2006.), ar ko nosaka kopīgus noteikumus saistībā ar 
transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem un atpūtas laikposmiem autovadītājiem.

Saskaņā ar Direktīvu 2002/15/ΕK un jo īpaši noteikumu, ka no 2009. gada 23. marta tā būs 
piemērojama attiecībā uz pašnodarbinātiem autovadītājiem, Komisija iesniedza ziņojumu 
(CΟΜ(2007) 266 (galīgā redakcija)) Eiropas Parlamentam un Padomei, informējot par 
iespējamajām sekām pašnodarbinātu autovadītāju izslēgšanai no direktīvas darbības jomas vai 
iekļaušanai tajā.
Ziņojumā novērtētas arī nakts laika noteikumu ieviešanas sekas. Turklāt tā ietvaros izpētīta 
vispārīgāka rakstura ietekme, ieviešot šo direktīvu, uz ceļu drošību, konkurences apstākļiem, 
profesijas struktūru un sociālie aspektiem.

Ziņojumā konstatēts, ka:

a) nepastāv izšķiroši nosacījumi pašnodarbināto autovadītāju iekļaušanai direktīvas darbības 
jomā;
b) dalījums starp pašnodarbinātiem autovadītājiem un transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir 
neskaidrs, un tas palielināja „viltus” pašnodarbināto autovadītāju fenomena izplatību, t.i., šie 
autovadītāji, lai uz tiem attiektos Direktīva 2002/15/EK, nav ar darba līguma starpniecību 
piesaistīti darba devējam, bet vienlaikus viņiem nav tiesību uzturēt attiecības ar vairākiem 
klientiem;
c) attiecībā uz nakts darbu Komisija konstatēja, ka noteikumus nav nepieciešams grozīt vai 
papildus saskaņot; jāgroza tikai jēdziena „nakts darbs” definīcija (Direktīvas 2002/15/EK 
3. panta i) apakšpunkts), jo saskaņā ar pašreizējo formulējumu tas ietver pat ļoti īsu nakts 
darba laiku, ieskaitot laiku tikai dažu minūšu ilgumā.
Saskaņā ar Komisijas pausto šis ierosinājums ir ekonomiski un sociāli nesamērīgs un lieks.

II. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza 
Direktīvu 2002/15/ΕK par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta 
apkalpes locekļi (COM(2008) 650)

Pēc ieinteresēto pušu apspriedēm un ietekmes novērtējuma, lai izvairītos no lieka 
administratīvā sloga un vienlaikus veicinātu ES transporta politikas mērķus, pašlaik 
izskatāmais priekšlikums Direktīvas 2002/15/ΕK grozīšanai tika novērtēts kā labākā politiskā 
iespēja. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu vispārējais direktīvas mērķis, proti, autotransporta 
nozarē strādājošo veselības aizsardzība un darba drošība, nav mainīts, bet ir samazināti 
konkurences izkropļojumi un dalībvalstu administratīvās un ekonomiskās izmaksas.
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Priekšlikumi:

a) Darbības jomas precizējums

— Ir izslēgti faktiski pašnodarbinātie transportlīdzekļu apkalpes locekļi (3. panta 
e) apakšpunkta svītrošana).
— Direktīvu piemēro attiecībā uz visiem transportlīdzekļu apkalpes locekļiem un attiecībā uz 
tiem autovadītājiem, kuriem nav tiesību organizēt savu darbu, proti, „viltus” 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem (2. panta 1. punkts, 3. panta d) punkts).
— Ir izsvītrota jēdziena „darba laiks” definīcija attiecībā uz pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem, un ir pievienota precīzāka jēdziena „transportlīdzekļu apkalpes locekļi” 
definīcija.

b) Nakts darbs (3. panta i) punkts)

— Ir ierosināta jēdziena „nakts darbs” definīcija, kas saskaņā ar Komisijas pausto viedokli ir 
praktiski pielietojama, t.i., atkārtoti noteikts minimālais nakts darba laiks divu stundu ilgumā.

c) Piemērošana

— Ar 11. panta a) punktu (jaunu) ievieš kopējus principus, kas izstrādāti, lai nodrošinātu 
dalībvalstu noteikumu izpildes režīmu labāku pārskatāmību un efektivitāti.
— Tiek pieprasīta ciešāka sadarbība starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm.
— Attiecīgo iestāžu dialoga veicināšanai ir piedāvāts arī Komisijas atbalsts.

III. Eiropas Parlamenta nostāja

— Neņemot vērā strukturālos atjaunināšanas pasākumus, referente atzīst, ka „viltus” 
pašnodarbināto darbinieku fenomens ir vispārēja darba tirgus problēma, kas attiecīgi arī 
jārisina.
— Referente uzskata, ka pašnodarbināto darba laika regulēšanai nav precedenta un ka tiesību 
aktiem šajā jomā būs tālejošas sekas.
— Viņa uzskata, ka informācijas apmaiņas sistēmu izveide nav samērīga ar direktīvas 
mērķiem.
— Viņa aicina veicināt un uzlabot piekļuvi informācijai saistībā ar sociālās jomas tiesību 
aktiem autotransporta nozarē.


