
AM\1180470LV.docx PE621.703v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0205/146

Grozījums Nr. 146
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) “Dzīvesvieta” ir transportlīdzekļu 
vadītāja reģistrētā dzīvesvieta kādā no 
dalībvalstīm.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/147

Grozījums Nr. 147
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 165/2014
3. pants – 4. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 3. panta 4. punktu aizstāj ar 
šādu:

4.   Piecpadsmit gadus pēc tam, kad uz 
pirmo reizi reģistrētajiem 
transportlīdzekļiem attiecas prasība 
uzstādīt tahogrāfu, kā paredzēts 8., 9. un 
10. pantā, ar šādu tahogrāfu tiek aprīkoti 
transportlīdzekļi, kurus izmanto 
dalībvalstī, kas nav to reģistrācijas 
dalībvalsts.

4. Trīs gadus pēc tam, kad noteikts 
pienākums pirmo reizi reģistrētajiem 
transportlīdzekļiem uzstādīt tahogrāfu, kā 
paredzēts 8., 9. un 10. pantā, ar šādu 
tahogrāfu tiek aprīkoti transportlīdzekļi, 
kuri piedalās satiksmē dalībvalstī, kas nav 
to reģistrācijas dalībvalsts.

Or. en

Pamatojums

Nav iedomājams, ka uz satiksmē jau esošiem kravas automobiļiem prasība par viedo 
tahogrāfu izmantošanu tiktu attiecināta 15 gadu vēlāk nekā uz jauniem transportlīdzekļiem. 
Tas pats attiecas uz kontroles efektivitāti.
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21.3.2019 A8-0205/148

Grozījums Nr. 148
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
5. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5a) Pasažieru pārvadājumi būtiski 
atšķiras no kravu pārvadājumiem. 
Ceļojumu autobusu vadītāji ir ciešā 
kontaktā ar pasažieriem, un viņiem ir 
jāspēj elastīgi izmantot pārtraukumus. 
Šiem pārtraukumiem nevajadzētu nedz 
pagarināt transportlīdzekļa vadīšanas 
laiku vai saīsināt atpūtas laiku, nedz arī 
ietekmēt citas paredzētās darbības saistībā 
ar braucienu.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/149

Grozījums Nr. 149
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Transportlīdzekļu vadītājiem 
papildus savam galvenajam uzdevumam, 
proti, braukšanai, ir jāveic arī citas 
darbības, piemēram, iekraušana un 
izkraušana, transportlīdzekļa apkope, 
maršruta sagatavošanu un citi uzdevumi. 
Šie uzdevumi ir jāņem vērā, nosakot 
darba stundas un atbilstīgus atpūtas 
laikposmus.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumi, kuros strādā transportlīdzekļu vadītāji ar zemu atalgojumu, var gūt labumu no 
nesegtām ekspluatācijas izmaksām, jo tie mudina iknedēļas pārtraukumus veikt 
transportlīdzekļa kabīnē, kaut arī šādi pārtraukumi kaitē vadītāju labklājībai un apdraud ceļu 
satiksmes drošību.



AM\1180470LV.docx PE621.703v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

21.3.2019 A8-0205/150

Grozījums Nr. 150
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu 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. Vadītāja 
iknedēļas atpūta jāveic ārpus 
transportlīdzekļa kabīnes. 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.

Or. en

Pamatojums

Uzņēmumi, kuros strādā transportlīdzekļu vadītāji ar zemu atalgojumu, var gūt labumu no 
nesegtām ekspluatācijas izmaksām, jo tie mudina iknedēļas pārtraukumus veikt 
transportlīdzekļa kabīnē, kaut arī šādi pārtraukumi kaitē vadītāju labklājībai un apdraud ceļu 
satiksmes drošību.
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21.3.2019 A8-0205/151

Grozījums Nr. 151
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 8.a punkts– b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) mājas vai cita transportlīdzekļa 
vadītāja izvēlēta privāta vieta.

b) mājas, proti, transportlīdzekļu 
vadītāja reģistrēta dzīvesvieta.

Or. en

Pamatojums

Iespēja izmantot atpūtas periodus izvelētā privātā vietā varētu veicināt negodprātīgu rīcību.
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21.3.2019 A8-0205/152

Grozījums Nr. 152
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 5. punkts – c apakšpunkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
8. pants – 8.b punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.b Transporta uzņēmums organizē 
transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 
transportlīdzekļu vadītāji katrā triju secīgu 
nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro 
iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu 
vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 
laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 
par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 
pavadīt mājās.;

8.b Transporta uzņēmums organizē 
transportlīdzekļu vadītāju darbu tā, lai 
transportlīdzekļu vadītāji katrā divu secīgu 
nedēļu laikposmā vismaz vienu regulāro 
iknedēļas atpūtas laikposmu vai vienu 
vismaz 45 stundas ilgu iknedēļas atpūtas 
laikposmu, ko izmanto kā kompensāciju 
par saīsinātu iknedēļas atpūtu, varētu 
pavadīt mājās.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/153

Grozījums Nr. 153
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, Mario 
Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
ENF grupas vārdā

Ziņojums A8-0205/2018
Wim van de Camp
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozījumi attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem 
ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un 
ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un ar ko Regulu (ES) Nr. 165/2014 groza attiecībā 
uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Regula (EK) Nr. 561/2006
12. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) regulas 12. pantam pievieno šādu 
otro daļu:

svītrots

“Ar nosacījumu, ka netiek apdraudēta 
ceļu satiksmes drošība, transportlīdzekļa 
vadītājs var atkāpties no 8. panta 2. 
punkta un 8. panta 6. punkta otrās daļas 
ar mērķi sasniegt piemērotu izmitināšanas 
vietu, kā minēts 8. panta 8.a punktā, lai 
tur pavadītu ikdienas vai iknedēļas 
atpūtas laikposmu. Šādas atkāpes 
rezultātā nedrīkst pārsniegt ikdienas vai 
iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas 
laikus vai saīsināt ikdienas vai iknedēļas 
atpūtas laikposmus. Ne vēlāk kā pēc 
ierašanās piemērotā izmitināšanas vietā 
transportlīdzekļa vadītājs manuāli norāda 
šādas atkāpšanās iemeslus reģistrācijas 
kontrolierīces reģistrācijas diagrammā vai 
reģistrācijas kontrolierīces izdrukā, vai 
savā darba žurnālā.”;

Or. en
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Pamatojums

Nav nepieciešams deleģēt lēmumus par transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laiku, jo 
atkāpei būtu negatīva ietekme uz ceļu satiksmes drošību un transportlīdzekļu vadītāju darba 
apstākļiem. Darba devēju pienākums ir organizēt braucienus tā, lai tiktu izpildītas viņu 
juridiskās saistības.


