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ĪSS PAMATOJUMS

Komisijas priekšlikums

Direktīva 2002/15/EK reglamentē darba laiku personām, kas ir autotransporta apkalpes 
locekļi. Tā galvenokārt attiecas uz uzņēmumos nodarbinātiem transportlīdzekļu apkalpes 
locekļiem, bet no 2009. gada 23. marta tā attiecas arī uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
kas paši ir uzņēmēji. Šīs direktīvas noteikumi par darba laiku papildina Regulā Nr. 561/2006 
(iepriekš Nr. 3820/85) izklāstītos noteikumus par transportlīdzekļa vadīšanas laiku un atpūtas 
laiku autotransporta apkalpes locekļiem.

Atšķirība starp transportlīdzekļu apkalpes locekļiem un pašnodarbinātajiem autovadītājiem 
praksē ir radījusi problēmas, jo ir parādījušies „viltus” pašnodarbinātie autovadītāji. Tās ir 
personas, kas oficiāli reģistrējušās kā pašnodarbinātie uzņēmēji, bet patiesībā strādā tikai 
vienam citam uzņēmumam.

Lai novērstu šo problēmu, Komisija ierosina iekļaut „viltus” pašnodarbinātos autovadītājus 
transportlīdzekļu apkalpes locekļu definīcijā un noteikt, ka šie autovadītāji ir personas: 
- kuras nevar brīvi organizēt savu darbu,
- kuru ienākumi nav tieši atkarīgi no gūtās peļņas;
- kuras nevar sadarboties ar vairākiem klientiem.
Komisija secina, ka nav vērts šīs direktīvas darbības jomā iekļaut patiesi pašnodarbinātos 
autovadītājus.

Otrkārt, Komisija ierosina mainīt „nakts darba” definīciju. Saskaņā ar Direktīvu 2002/15 
„nakts laiks” ir vismaz četras stundas ilgs laikposms starp plkst. 0.00 un 7.00, kā noteikts 
valsts tiesību aktos. Saskaņā ar pašreizējo definīciju „nakts darbs” ir jebkurš darbs šajā 
laikposmā neatkarīgi no tā, cik tas ir īslaicīgs vai ilglaicīgs. Tagad Komisija ierosina darbu 
definēt kā nakts darbu tikai tad, ja faktiski darbs ir veikts vismaz divas stundas šajā 
laikposmā. 

Treškārt, Komisija ierosina pievienot jaunu pantu par direktīvas piemērošanu. Šai sakarībā 
jāpatur prātā, ka darba laika noteikumu piemērošanu nodrošina kompetentā inspekcijas 
iestāde attiecīgajā valstī, kurā tiek veikta uzņēmējdarbība, un ka darba laiks netiek kontrolēts 
pārbaudēs uz ceļa, kuras var veikt arī citās dalībvalstīs.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis un grozījumi

Atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas viedokli, ka „viltus” pašnodarbinātie autovadītāji ir 
problēma un ka viņus vajadzētu uzskatīt par darbiniekiem, kam piemēro darba laika 
ierobežojumus. Tāpēc atzinuma sagatavotājs piekrīt tam, ka ir nepieciešama skaidrāka 
„darbinieku” definīcija, tajā iekļaujot viltus pašnodarbinātos. Atzinuma sagatavotājs uzskata, 
ka šīs direktīvas darbības jomā vajadzētu iekļaut arī pašnodarbinātos darbiniekus, tomēr, 
piemērojot šo direktīvu un nodrošinot tās izpildi, vajadzētu ņemt vērā pašnodarbināto 
darbinieku specifiku.
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Problēma galu galā ir tā, ka darba laiks netiek novērtēts un uzraudzīts visiem vienādi, lai gan 
darbs vienādā mērā ietekmē autovadītāja noguruma līmeni neatkarīgi no tā, vai viņš strādā 
kādā uzņēmumā vai pats sev. Radikālāks risinājums šai problēmai būtu pieņemt noteikumus 
par darba laiku un tos piemērot visām personām, kuras savā darbā ir atbildīgas par smago 
transportlīdzekļu vadīšanu uz koplietošanas ceļiem.

Papildus transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikiem kompetentām inspekcijas iestādēm 
vajadzētu uzraudzīt pašnodarbināto personu darbības, kuras ir skaidri identificējamas kā 
darbs. Visacīmredzamākā darbība ir kravu iekraušana un izkraušana. Atzinuma sagatavotājs 
turklāt ierosina uzraudzītajam darba laikam pievienot fiksētu laikposmu, kas iekļautu citas 
darbības, kuras ir tieši saistītas ar attiecīgo pārvadājumu.

Atzinuma sagatavotājs lūdz Komisiju izskatīt jautājumu par to, kā varētu pēc iespējas 
samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar šīs direktīvas piemērošanu, tostarp izmantojot 
dažādas intelektiskā transporta sistēmu (ITS) programmas.

Runājot par direktīvas piemērošanu, jāuzlabo un jāvienkāršo informācijas apmaiņa starp 
dalībvalstīm. Atzinuma sagatavotājs lūdz Komisiju izpētīt, cik lielā mērā ITS programmas ir 
piemērotas šim mērķim un vai ar to palīdzību galu galā varētu izveidot Eiropas informācijas 
apmaiņas sistēmu. Kā piemēru varam aplūkot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, ko izmanto 
ar iekšējo tirgu saistītu tiesību aktu īstenošanai un piemērošanai. Tas ļautu darba laika 
pārbaudes uz ceļa nākotnē veikt arī citā dalībvalstī.

Atzinuma sagatavotājs arī norāda, ka ir jānosaka skaidri mērķi attiecībā uz darba laiku 
piemērošanu. Dalībvalstīm vajadzētu izveidot atbilstīgas un regulāras ikgadējās kontroles 
sistēmu, par pamatu ņemot visu autotransporta apkalpes locekļu reprezentatīvu paraugu, 
līdzīgi tam, kā tas tiek darīts saistībā ar transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laiku 
uzraudzību. Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka šo organizēto kontroļu rezultāti jāapkopo 
kā statistikas dati, ko dalībvalstis reizi divos gados nodod Komisijai.

Atzinuma sagatavotājs arī uzskata, ka Komisijai jāaplūko jautājums par to, vai sociālās jomas 
tiesību aktiem nevajadzētu attiekties uz visām situācijām, kas saistītas ar autotransportu, proti, 
arī uz uzņēmējdarbības nolūkos izmantojamiem transportlīdzekļiem, kas vieglāki par 3,5 t. 
Tomēr atzinuma sagatavotājs uzskata, ka šo jautājumu nevajadzētu risināt šīs direktīvas 
kontekstā.

Atzinuma sagatavotājs ir vienisprātis ar Komisiju par jēdziena „nakts darbs” grozīšanu, tomēr 
ierosina grozīt arī jēdzienu „nakts laiks”. „Nakts laiku” definējot kā visu laikposmu starp 0.00 
vai 6.00, tiek novērstas dalībvalstu starpā pastāvošās atšķirības un nodrošināts pienācīgs 
naktsmiers.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Nodarbinātības un sociālo lietu 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:
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Grozījums Nr. 1

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.

svītrots

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 2

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) Lai pēc iespējas samazinātu ar šo 
direktīvu saistīto administratīvo slogu, 
vēlams izmantot dažādas intelektiskā 
transporta sistēmu programmas; 

Or. nl

Grozījums Nr. 3

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12b) Lai uzlabotu datu apmaiņu, 
jāizveido Eiropas informācijas apmaiņas 
sistēma. Tā ļautu darba laika pārbaudes 
uz ceļa nākotnē veikt arī citā dalībvalstī.
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Or. nl

Grozījums Nr. 4

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12c) Lai vēl vairāk uzlabotu ceļu 
satiksmes drošību, jāizskata jautājums par 
to, vai ilgtermiņā sociālās jomas tiesību 
aktiem nevajadzētu attiekties uz visām 
situācijām, kas saistītas ar 
autotransportu, proti, arī uz 
uzņēmējdarbības nolūkos izmantojamiem 
transportlīdzekļiem, kas vieglāki par 3,5 t.

Or. nl

Grozījums Nr. 5

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Komisijai vajadzētu būt tiesīgai 
atbilstoši Līguma 290. pantam pieņemt 
deleģētus aktus par darba laika
uzraudzības un kontroles biežumu un 
kārtību.

Or. en

Grozījums Nr. 6

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

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šo: a) Panta 1. punktu aizstāj ar šo:
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, un uz pašnodarbinātajiem 
autovadītājiem, kā tas ir definēts 3. panta 
e) apakšpunktā.

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

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 iv) 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 
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saistītas ar konkrētā pārvadājuma 
sagatavošanu.”

Or. nl

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 8

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:

b) 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 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;

i) kura nevar brīvi plānot savas darba 
aktivitātes vai

ii kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no gūtās 
peļņas;

i) kuras ienākumi nav tieši atkarīgi no 
gūtās peļņas, vai

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

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

Or. nl

Pamatojums

Lai nepieļautu neskaidrību, ar šo grozījumu tiek precizēts, ka transportlīdzekļa apkalpes 
loceklis ir persona, uz kuru attiecas tikai viens no uzskaitītajiem ierobežojumiem. 
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Grozījums Nr. 9

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 groza šādi:

„„pašnodarbinātais autovadītājs” ir 
jebkura persona, kuras galvenā 
nodarbošanās ir 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; 
kura ir tiesīga strādāt pati sev un kura 
nav piesaistīta darba devējam ar darba 
līgumu vai ar jebkura cita veida darba 
hierarhijas attiecībām; kura nav pakļauta 
kādam lietotājuzņēmumam; kura var brīvi 
organizēt savu darba vietu un laiku un 
plānot attiecīgās darba aktivitātes; kurai 
darba izpildes laikā nav jāievēro citas 
puses rīkojumi un norādījumi; kuras 
ienākumi ir tieši atkarīgi no gūtās peļņa 
un kura ir ekonomiski un sociāli 
neatkarīga no darba, kas tiek veikts kādai 
citai personai piederošam uzņēmumam, 
vai darba, ko veic citai personai piederošs 
uzņēmums; kura nesaņem regulāri 
izmaksātu atalgojumu un samaksu 
natūrā, piemēram, ēdienu, mājokli vai 
transportu; kurai nav atzītu tiesību, 
piemēram, uz apmaksātu gadskārtējo 
atvaļinājumu, un kurai ir tiesības 
individuāli vai sadarbībā ar 
pašnodarbinātajiem autovadītājiem, 
sadarboties ar vairākiem klientiem.”

Or. xm

Pamatojums

Šai direktīvai vajadzētu attiekties uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem, un tāpēc attiecīgi 
jānostiprina pašnodarbināto autovadītāju definīcija.
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Grozījums Nr. 10

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. nl

Pamatojums

Šai direktīvai vajadzētu attiekties uz pašnodarbinātajiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums – grozījumu akts
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 starp 
plkst. 0.00 un plkst. 6.00;”

Or. nl

Pamatojums

Pašreizējais priekšlikums sniedz dalībvalstīm iespēju faktiski saīsināt nakts laiku, kas aptver 
vismaz četras stundas ilgu laikposmu, līdz divām stundām, jo Komisijas tagad nosaka, ka 
„nakts darbs” ir vismaz divu stundu ilgs laikposms nakts laikā. Tas varētu būt pārāk īss laiks 
naktsmieram. Problēma tiek atrisināta, nosakot, ka „nakts laiks” ir nepārtraukts sešu stundu 
ilgs laikposms. Turklāt, izdarot šo grozījumu, tiks novērstas dalībvalstu starpā pastāvošās 
neskaidrības attiecībā uz jēdzienu „nakts laiks”.
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Grozījums Nr. 12

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) 4. pantā iekļauj šādu c) apakšpunktu:
3. panta a) apakšpunkta 2. daļā minētais 
fiksētais darba laikposms ir 1 stunda 
nedēļā.

Or. nl

Pamatojums

Lai samazinātu administratīvo slogu pašnodarbinātajiem autovadītājiem, attiecībā uz iii), iv) 
un v) daļās minētajām darbībām viņi var aprēķināt fiksētu darba laikposmu. Tas ir vidēji 
viena stunda nedēļā.

Grozījums Nr. 13

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Or. xm

Pamatojums

Pēc analoģijas ar transportlīdzekļa vadīšanas un atpūtas laikiem uzraudzību vajadzētu 
izveidot Kopienas sistēmu, nosakot, kā un cik bieži jāveic darba laika kontroles. Deleģēts 
akts, kas pieņemts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu, ir šim 
mērķim atbilstošs instruments.
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Grozījums Nr. 14

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis apkopo statistikas datus par 
1. punktā minēto kontroli un reizi divos 
gados ziņo Komisijai par šiem statistikas 
datiem.

Or. nl

Pamatojums

Dalībvalstīm vajadzētu apkopot statistikas datus par 11. panta iepriekšējā punktā minēto 
uzraudzību un kontroli un nodot šos datus Komisijai.

Grozījums Nr. 15

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Iekļauj šādu 12.a pantu: 
„12.a pants
Deleģēšana
1. Šīs direktīvas 11. panta 1.a punktā 
minētās pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir uz 6 gadiem, sākot no šīs 
direktīvas spēkā stāšanās dienas. Komisija 
sniedz ziņojumu par deleģētajām 
pilnvarām vēlākais 6 mēnešus pirms 
6 gadu laikposma beigām.
2. Līdzko Komisija ir pieņēmusi deleģēto 
aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei.
3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus 
Komisijai piešķir, ievērojot 12.b un 
12.c panta noteikumus.”



PA\799396LV.doc 13/15 PE430.999v00-01

LV

Or. xm

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 10. punkts (jauns)
Direktīva 2002/15/EK
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Iekļauj šādu 12.b pantu:
„12.b pants
Deleģēšanas atsaukšana
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
atsaukt 11. panta 1.a punktā minēto 
pilnvaru deleģējumu.
2. Iestāde, kas ir uzsākusi iekšējo 
procedūru, lai nolemtu par pilnvaru 
deleģēšanas atsaukšanu, cenšas informēt 
otru iestādi un Komisiju, paziņojot par 
deleģētajām pilnvarām, kuras varētu 
atsaukt.
3. Lēmumā par atsaukšanu paziņo tās 
iemeslus, un ar to izbeidz šajā lēmumā 
norādīto pilnvaru deleģēšanu. Šis lēmums 
stājas spēkā tūlītēji vai vēlākā datumā, kas 
norādīts lēmumā. Tas neietekmē jau 
spēkā esošo deleģēto aktu spēkā esamību. 
Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.”

Or. xm

Grozījums Nr. 17

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

(11) Iekļauj šādu 12.c pantu:
„12.c pants
Iebildumi pret deleģētiem aktiem
1. Eiropas Parlaments vai Padome var 
paust iebildumus pret deleģētu aktu 3 
mēnešu laikā pēc paziņošanas dienas. Pēc 
Eiropas Parlamenta vai Padomes 
iniciatīvas šo periodu var pagarināt par 
vienu mēnesi.
2. Ja šā perioda beigās ne Eiropas 
Parlaments, ne Padome nav paudusi 
iebildumus par deleģēto aktu, to publicē 
Oficiālajā Vēstnesī un tas stājas spēkā 
tajā minētajā datumā.
3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret pieņemto deleģēto 
aktu, tas nestājas spēkā. Iestāde, kas pauž 
iebildumus pret deleģēto aktu, norāda šo 
iebildumu iemeslus.”

Or. xm

Grozījums Nr. 18

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Iekļauj šādu 12.d pantu:
„12.d pants
Divu gadu laikā pēc šīs direktīvas 
stāšanās spēkā Komisija sagatavo 
ziņojumu un pēc pieprasījuma —
likumdošanas priekšlikumus par šādiem 
jautājumiem, kas saistīti ar 
transportlīdzekļu apkalpes locekļu darba 
laiku:
1. administratīvā sloga samazināšana, 
ieviešot šo direktīvu, un intelektisko 
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transporta sistēmu ieviešana šim mērķim;
2. ar darba laiku saistītas Eiropas 
informācijas apmaiņas sistēmas izveide;
3. sociālās jomas tiesību aktu, tostarp 
noteikumu par transportlīdzekļa 
vadīšanas un atpūtas laikiem, 
piemērošanas paplašināšana, tos 
attiecinot uz uzņēmējdarbības nolūkos 
izmantojamiem transportlīdzekļiem, kas 
vieglāki par 3,5 t. 

Or. nl


