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Grozījums Nr. 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Transportlīdzekļu apkalpes locekļi, 
uz kuriem neattiecas Regulā (EK) 
Nr. 561/2006 paredzētie transportlīdzekļa 
vadīšanas un atpūtas laikposmi, būtu 
jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.

Or. en

Pamatojums

Tas, ka daži transportlīdzekļu apkalpes locekļi neietilpst Regulas (EK) Nr. 561/2006, 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
Corien Wortmann–Kool

Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns) 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Aicina Komisiju un dalībvalstis 
apsvērt iespēju analizēt dalībvalstu labāko 
praksi viltus pašnodarbinātības 
noteikšanā un novēršanā un apmainīties 
ar šo pieredzi.

Or. en
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Grozījums Nr. 21
Silvia –Adriana Ţicău

Direktīvas priekšlikums
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, piemērošanai 
un izpildei dalībvalstīs, kā arī obligāto 
darba laika noteikumu neievērošanai no 
transporta uzņēmumu un autovadītāju 
puses ir izkropļota konkurence, būtisks 
ceļu satiksmes drošības apdraudējums un
apdraudēta autovadītāju drošība un 
veselība.

Or. ro

Pamatojums

Ir svarīgi, lai darba laika obligāto noteikumu ievērošanas rezultātā samazinātos satiksmes 
negadījumu skaits. 

Grozījums Nr. 22
Saïd El Khadraoui

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) Pašnodarbinātie autovadītāji būtu 
jāiekļauj Direktīvas 2002/15/EK darbības 
jomā.

Or. en

Pamatojums

Ar darba laiku saistītās prasības vajadzētu attiecināt uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
un tāpēc viņi ir jāiekļauj šīs direktīvas darbības jomā.
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Grozījums Nr. 23
Silvia –Adriana Ţicău

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)  Dalībvalstīm vajadzētu organizēt
pastāvīgas informācijas un izglītošanas
kampaņas autovadītājiem 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.

Or. ro

Pamatojums

Lai samazinātu satiksmes negadījumu skaitu un uzlabotu ceļu satiksmes drošību, iestādēm, 
kas ir atbildīgas par ceļu satiksmes drošību, ir jāīsteno pastāvīgas iniciatīvas, lai informētu, 
konsultētu un izglītotu visus satiksmes dalībniekus. 

Grozījums Nr. 24
Hella Ranner

Direktīvas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Ņemot vērā, ka attiecībā uz vadīšanas 
laikposmiem, atpūtas laikposmiem un ar 
tiem saistīto satiksmes drošību 
autovadītāji, transportlīdzekļu apkalpes 
locekļi un pašnodarbinātie autovadītāji 
jau ietilpst Regulas (EK) Nr. 561/2006 
darbības jomā, ir skaidri jānosaka, ka 
noteikumi par darba laika organizēšanu 
personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi, galvenokārt attiecas uz 
transportlīdzekļu apkalpes locekļu 
aizsardzību.

Or. de
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Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir nepārprotami norādīt, ka visiem autovadītājiem jau tagad tiek 
piemēroti noteikumi par transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmiem (Regula (EK) 
Nr. 561/2006) un ka Direktīvas 2002/15/EK mērķis ir aizsargāt darba ņēmējus. 

Grozījums Nr. 25
Corien Wortmann–Kool

Direktīvas priekšlikums
8.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. en

Grozījums Nr. 26
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
12.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai pēc iespējas samazinātu ar šo 
direktīvu saistīto administratīvo slogu un 
lai īstenošanu pielāgotu tehnoloģiskajai 
attīstībai, vēlams izmantot dažādas 
intelektisko transporta sistēmu 
programmas;

Or. en
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Pamatojums

Jaunās tehnoloģijas var sekmēt administratīvā sloga samazināšanu, kā arī veicināt 
īstenošanu.

Grozījums Nr. 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Direktīvas priekšlikums
12.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Lai papildus uzlabotu ceļu satiksmes 
drošību, jāizskata jautājums par to, vai 
sociālās jomas tiesību aktus, jo īpaši 
Regulu (EK) Nr. 561/2006, vajadzētu 
attiecināt uz visām situācijām, kas 
saistītas ar autotransportu, proti, arī uz 
uzņēmējdarbības nolūkos izmantojamiem
transportlīdzekļiem, kuru masa 
nepārsniedz 3,5 t.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu drošību, arī transportlīdzekļus ar masu līdz 3,5 t vajadzētu iekļaut Regulas (EK) 
Nr. 561/2006 par transportlīdzekļu vadīšanas laikposmiem, pārtraukumiem un atpūtas 
laikposmiem darbības jomā un, vēlams, arī Direktīvas 2002/15/EK darbības jomā.

Grozījums Nr. 28
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
12.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12d) Lai novērstu lieku administratīvo 
slogu pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
uzskata, ka ir lietderīgi, ja 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem 
attiecībā uz reģistrēšanas pienākumu ir 
jānodrošina tikai tie dati, ko iegūst, 
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izmantojot tahogrāfu.

Or. en

Grozījums Nr. 29
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
12.e apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12e) Neatbilstība šīs direktīvas 3. panta 
d) un e) apakšpunktā minētajām 
definīcijām būtu jāuzskata par 
vissmagāko pārkāpumu saskaņā ar 
Regulā (EK) Nr. 1071/2009 izklāstītajiem 
noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu godīgu konkurenci, minētais būtu jāuzskata par to noteikumu vissmagāko 
pārkāpumu, kas izklāstīti Regulā (EK) Nr. 1071/2009, ar ko nosaka kopīgus noteikumus par 
autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanas nosacījumiem.

Grozījums Nr. 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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, veic autotransporta darbības 
un darbības, uz kurām attiecas AETR 
nolīgums.

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

Or. en

Pamatojums

Tas, ka daži transportlīdzekļu apkalpes locekļi neietilpst Regulas (EK) Nr. 561/2006 par 
transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikposmiem darbības jomā, nedz arī Darba laika 
direktīvas darbības jomā, izraisa, pirmkārt, konkurences izkropļojumus, un, otrkārt, ceļu 
satiksmes drošības pasliktināšanos.

Grozījums Nr. 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) 2. pantā iekļauj šādu jaunu 1.a 
punktu: 
„1.a  Vēlākais, divus gadus pēc šīs 
direktīvas piemērošanas Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu, kurā analizēta šīs direktīvas 
ietekme uz transportlīdzekļu apkalpes 
locekļiem un pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem attiecībā uz ceļu satiksmes 
drošību, konkurences apstākļiem, 
profesijas struktūru, kā arī sociālajiem 
aspektiem.”

Or. en

Pamatojums

Starpposma pētījumu rezultāti liecina, ka to satiksmes negadījumu skaits, kuros ir iesaistīti 
pašnodarbinātie autovadītāji, nepārsniedz 1%. Tādēļ ir nepieciešama analīze par minētās 
direktīvas ietekmi uz  pašnodarbinātajiem autovadītājiem attiecībā uz ceļu satiksmes drošību, 
konkurences jautājumiem un sociālajiem aspektiem.
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Grozījums Nr. 32
Saïd El Khadraoui

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

Or. en

Pamatojums

Lai samazinātu administratīvo slogu pašnodarbinātajiem autovadītājiem, viņi var aprēķināt 
fiksēto darba laikposmu par darbībām, kas minētas iv) un v) daļā. Darbības, kas minētas 
iii) daļā, proti, palīdzību pasažieriem, iekāpjot transportlīdzeklī un izkāpjot no tā, var reģistrēt, 
izmantojot digitālu tahogrāfu, un tādēļ tās nav jāiekļauj fiksētajā darba laikposmā.

Grozījums Nr. 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

svītrots
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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

Pamatojums

„Viltus pašnodarbināto” autovadītāju problēma ir jautājums, ko var kontrolēt tikai 
dalībvalstis, un Eiropas līmeņa regulējums nav nepieciešams.

Grozījums Nr. 34
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) panta h) apakšpunktu groza šādi:
„h) „nakts laiks” ir laikposms no 
plkst. 22.00 līdz plkst. 6.00;”

Or. en

Pamatojums

Vairākās dalībvalstīs attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpes locekļiem ir noteikts, ka dienas 
beigas ir plkst. 22.00, un 8 stundu nakts laiks labāk atbilst cilvēka dabiskajiem ritmiem naktī.
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Grozījums Nr. 35
Mathieu Grosch

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 2002/15 par darba laika organizēšanu jau iekļautā nakts darba definīcija ir daudz 
skaidrāka un ļauj efektīvāk novērst ļaunprātīgu izmantošanu nekā Komisijas priekšlikumā 
sniegtā definīcija. 

Grozījums Nr. 36
Saïd El Khadraoui

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) 9. panta b) apakšpunktu groza šādi: 

„b) neskarot 2. panta 1. punktu, 
transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba 
laiku reģistrē. Dokumentāciju glabā 
vismaz divus gadus pēc attiecīgā 
laikposma beigām. Darba devēji atbild par 
transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba 
laika reģistrēšanu. Darba devēji pēc 
pieprasījuma izsniedz transportlīdzekļu 
apkalpes locekļiem nostrādāto stundu 
reģistra kopijas.”

Or. en
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Pamatojums

Šis grozījums attiecas tikai uz darbiniekiem. Viņiem ir jāreģistrē visas darbības, uz kurām 
attiecas šī direktīva.

Grozījums Nr. 37
Saïd El Khadraoui

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5b) 9. pantā iekļauj šādu c) apakšpunktu:
„c) pašnodarbināto autovadītāju darba 
laiku reģistrē saskaņā ar Regulas (EEK) 
Nr. 3821/85 14. panta 2. punkta un 
15. panta 3. punkta noteikumiem.”

Or. en

Pamatojums

Tiek pieņemts, ka vadītāja darbība saistībā ar kravu iekraušanu un izkraušanu un palīdzot 
pasažieriem iekāpt transportlīdzeklī vai izkāpt no tā tiek jau fiksēta tahogrāfā kā „cits darbs” 
atbilstoši grozītajai Regulai (EEK) Nr. 3821/85, kas paredz arī šo datu glabāšanu 365 dienas.  
Tādēļ, lai īstenotu šo direktīvu un uzraudzītu pašnodarbināto autovadītāju darba laiku, nav 
nepieciešams prasīt, lai pašnodarbinātie autovadītāji atsevišķā lapā fiksētu savas darba 
stundas un saglabātu šo lapu. Tas radītu lieku administratīvo slogu.

Grozījums Nr. 38
Saïd El Khadraoui

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 5.c punkts (jauns) 
Direktīva 2002/15/EK
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5c) Iekļauj šādu 10.a pantu: 
„10.a pants
Transporta uzņēmumu atbildība
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Uzņēmumi, kravu nosūtītāji, ekspeditori, 
ceļojumu operatori, galvenie uzņēmēji, 
apakšuzņēmēji un transportlīdzekļu 
vadītāju aģentūras nodrošina, ka 
personas, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi, pilnībā ievēro šīs Direktīvas 
noteikumus.”

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar Regulas (EK) Nr. 561/2006 10. pantu „Transporta uzņēmumu 
atbildība”, šīs direktīvas prasības būtu  jāievēro visā transporta ķēdē. 

Grozījums Nr. 39
Corien Wortmann–Kool

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 6. punkts – 1. daļa
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,
nediskriminējošas 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.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Eva Lichtenberger

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Pamatojoties uz Regulu (EEK) 
Nr. 3821/85, dalībvalstis iekļauj digitālā 
tahogrāfa izmantošanu arī darbībās, kas 
saistītas ar transportlīdzekli un ietekmē 
darba laiku, piemēram, kravas iekraušana 
transportlīdzeklī vai izkraušana no tā, kā 
arī citas darbības. 

Or. en

Pamatojums

Digitālais tahogrāfs ir ne vien piemērots un uzticams instruments transportlīdzekļa vadīšanas 
un atpūtas laikposmu kontrolei, bet arī ar transportlīdzekli saistīta darba laika / 
transportlīdzekļa apkalpes locekļa darbību kontrolei.


