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22.6.2018 A8-0205/80 

Grozījums Nr.  80 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

1.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (1a) Eiropas Darba iestādes izveidei 

varētu būt liela nozīme šajā regulā 

paredzēto noteikumu piemērošanā, it 

sevišķi palīdzot valstu iestādēm koordinēt 

pārbaudes, apmainīties ar informāciju un 

labāko praksi un apmācīt inspektorus. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Grozījums Nr.  81 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Kravu pārvadājumi būtiski 

atšķiras no pasažieru pārvadājumiem. 

Tālsatiksmes autobusu vai autobusu 

vadītāji ir ciešā saskarsmē ar pasažieriem 

un viņiem vajadzētu būt iespējai elastīgāk 

izmantot pārtraukumus, nepārsniedzot 

transportlīdzekļa vadīšanas laiku, 

nesaīsinot atpūtas laiku un nesamazinot 

pārtraukumu skaitu. 

Or. en 



 

AM\1157257LV.docx  PE621.703v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

22.6.2018 A8-0205/82 

Grozījums Nr.  82 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 

iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 

pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 

mājām. Esošās prasības attiecībā uz 

regulāru iknedēļas atpūtu nevajadzīgi 

paildzina šos laikposmus. Tādēļ ir vēlams 

pielāgot noteikumus par regulāro 

iknedēļas atpūtu tā, lai transportlīdzekļu 

vadītājiem kļūtu vieglāk veikt 

pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un 

lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu 

izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai 

viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi 

saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. Ir 

arī jānodrošina, ka pārvadātāji organizē 

transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 

prom no mājām pavadītais laiks nebūtu 

pārmērīgi ilgs. 

(6) Transportlīdzekļu vadītāji, kuri 

iesaistīti starptautiskos tālsatiksmes 

pārvadājumos, pavada ilgu laiku prom no 

mājām. Tādēļ ir vēlams panākt, ka 

noteikumi par regulāro iknedēļas atpūtu 

tiek piemēroti tā, lai transportlīdzekļu 

vadītājiem kļūtu vieglāk veikt 

pārvadājumus, nepārkāpjot noteikumus, un 

lai regulāru iknedēļas atpūtu viņi varētu 

izmantot, sasnieguši mājas, kā arī lai 

viņiem tiktu pilnībā kompensēti visi 

saīsinātie iknedēļas atpūtas laikposmi. 

Drošu un pienācīgu darba apstākļu 

nodrošināšanai ir jāpanāk, ka pārvadātāji 

organizē transportlīdzekļu vadītāju darbu 

tā, lai viņu prom no mājām pavadītais laiks 

nebūtu pārmērīgi ilgs, lai transportlīdzekļu 

vadītājiem būtu iespēja regulāri 

atgriezties mājās un lai viņi varētu 

izmantot pienācīgus atpūtas apstākļus 

kvalitatīvās izmitināšanas vietās. Ja 

transportlīdzekļa vadītājs nolemj pavadīt 

atpūtas laiku mājās, pārvadājumu 

uzņēmumam būtu jānodrošina viņam 

finanšu vai praktiski līdzekļi tur 

atgriezties. Turklāt atpakaļceļam 

nepieciešamo laiku nebūtu jāņem vērā 

atpūtas laikposma ilguma aprēķināšanā. 

Ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas pavadīt 
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atpūtas laiku citā vietā, kas nav viņa 

mājas, tas nebūtu jāņem vērā, aprēķinot 

vadītāja tiesības uz ceļa dienas naudu. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Grozījums Nr.  83 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

7. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(7) Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un 

īsteno prasības par iknedēļas atpūtu 

attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada 

iknedēļas atpūtas laikposms. Tādēļ ir 

lietderīgi precizēt šo prasību, lai 

nodrošinātu, ka transportlīdzekļu 

vadītājiem, ja tiem liegta iespēja būt mājās, 

uz regulāro iknedēļas atpūtas laikposmu 

tiek piedāvāta pienācīga izmitināšana. 

(7) Dalībvalstis atšķirīgi interpretē un 

īsteno prasības par iknedēļas atpūtu 

attiecībā uz vietu, kur būtu jāpavada 

iknedēļas atpūtas laikposms. Labu darba 

apstākļu un transportlīdzekļu vadītāju 

drošības panākšanai ir lietderīgi precizēt 

šo prasību, lai nodrošinātu, ka 

transportlīdzekļu vadītājiem, ja tiem liegta 

iespēja būt mājās, uz regulāro iknedēļas 

atpūtas laikposmu tiek piedāvāta 

kvalitatīva un abiem dzimumiem 

piemērota izmitināšana vai 

transportlīdzekļa vadītāja izvēlēta un 

darba devēja apmaksāta cita vieta. 

Dalībvalstīm būtu jānodrošina pietiekami 

daudz drošu stāvvietu, kas ir pielāgotas 

transportlīdzekļu vadītāju vajadzībām. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Grozījums Nr.  84 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

7.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (7a) Daudzās autopārvadājumu 

darbībās Savienībā brauciena daļa ir 

transportēšana ar prāmi vai vilcienu. 

Tāpēc attiecībā uz šādām darbībām būtu 

jāparedz skaidri un atbilstīgi noteikumi 

par atpūtas laikposmiem un 

pārtraukumiem. 

Or. en 

Pamatojums 

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

transportēšanu ar prāmi vai vilcienu, galvenokārt attiecībā uz reģioniem ES nomalēs. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Grozījums Nr.  85 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

11.b apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11b) Vieglo komerciālo 

transportlīdzekļu izmantošana kravu 

pārvadāšanai arvien palielinās, un tā 

rezultātā rodas negodīga konkurence un 

dažāda Regulas (EK) Nr. 561/2006 

piemērošana, radot atšķirīgus darba 

nosacījumus un apdraudot ceļu satiksmes 

drošību. Lai uzlabotu ceļu satiksmes 

drošību un transportlīdzekļu vadītāju 

darba apstākļus, būtu jāpaplašina 

Regulas (EK) Nr. 561/2006 piemērošanas 

joma, iekļaujot tajā kravu pārvadāšanai 

izmantotos vieglos komerciālos 

transportlīdzekļus, izņemot gadījumus, 

kad transportlīdzeklis tiek izmantots tikai 

uzņēmuma vai transportlīdzekļa vadītāja 

pašpārvadājumiem vai arī tā vadīšana nav 

šā transportlīdzekļa vadītāja 

pamatnodarbošanās. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Grozījums Nr.  86 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

11.c apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11c) Lai transportlīdzekļu vadītājiem 

garantētu atbilstošus veselības un 

drošības standartus, ir jāizveido drošas 

stāvvietas, atbilstoši sanitārie mezgli un 

kvalitatīvas izmitināšanas vietas vai tie 

jāmodernizē. Savienībā jābūt pietiekami 

plašam stāvvietu tīklam. 

Or. en 



 

AM\1157257LV.docx  PE621.703v01-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

 

22.6.2018 A8-0205/87 

Grozījums Nr.  87 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

11.d apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (11d) Savā 2015. gada 9. septembra 

rezolūcijā “Par 2011. gada Baltās 

grāmatas par transportu īstenošanu — 

novērtējums un virzība uz ilgtspējīgu 

mobilitāti” Eiropas Parlaments apsvēra 

iespēju izveidot Eiropas Autotransporta 

aģentūru, lai nodrošinātu ES tiesību aktu 

pienācīgu īstenošanu un veicinātu 

standartizāciju visās dalībvalstīs. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Grozījums Nr.  88 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

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

Regula (EK) Nr. 561/2006 

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 (-1) Regulas 2. panta 1. punkta a) 

apakšpunktu aizstāj šādi: 

(a) transportlīdzekļiem, kurus izmanto 

kravu pārvadājumiem un kuru maksimālā 

pieļaujamā masa, ieskaitot piekabi vai 

puspiekabi, pārsniedz 3,5 tonnas; vai 

“(a) kravu pārvadājumiem vai”  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Grozījums Nr.  89 

Marita Ulvskog 

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vārdā 

 

Ziņojums A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laiki, minimālie pārtraukumi un atpūtas 

laikposmi un pozicionēšana ar tahogrāfu palīdzību 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – -1. punkts 

Regula (EK) Nr. 561/2006 

3. pants – h apakšpunkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(h) transportlīdzekļiem vai 

transportlīdzekļu kombinācijām, kas tiek 

izmantoti nekomerciāliem kravu 

pārvadājumiem; 

(h) transportlīdzekļiem vai 

transportlīdzekļu kombinācijām ar 

pieļaujamo maksimālo masu, kas 

nepārsniedz 7,5 tonnas, un kas tiek 

izmantoti nekomerciāliem kravu 

pārvadājumiem; 

Or. en 

 

 


