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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/308

Grozījums Nr. 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) Labi darba apstākļi 
transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi 
uzņēmējdarbības nosacījumi 
autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši 
svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi 
funkcionējošu un sociāli atbildīgu 
autotransporta nozari. Lai šo procesu 
veicinātu, ir svarīgi, lai Savienības sociālās 
jomas noteikumi autotransporta nozarē 
būtu skaidri, atbilstoši mērķim, viegli 
piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu 
sekmīgi un konsekventi īstenoti visā 
Savienībā.

(1) Labi darba apstākļi 
transportlīdzekļu vadītājiem un taisnīgi 
uzņēmējdarbības nosacījumi 
autopārvadājumu uzņēmumiem ir īpaši 
svarīgi, lai izveidotu drošu, efektīvi 
funkcionējošu, sociāli atbildīgu un 
nediskriminējošu autotransporta nozari, 
kas spēj piesaistīt kvalificētus darbiniekus. 
Lai šo procesu veicinātu, ir svarīgi, lai 
Savienības sociālās jomas noteikumi 
autotransporta nozarē būtu skaidri, 
samērīgi, atbilstoši mērķim, viegli 
piemērojami un kontrolējami, kā arī tiktu 
sekmīgi un konsekventi īstenoti visā 
Savienībā.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/309

Grozījums Nr. 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Izvērtējot autotransporta nozarē 
spēkā esošo Savienības sociālās jomas 
noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 
īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, 
esošajā tiesiskajā regulējumā tika 
konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri un 
nepiemēroti noteikumi par iknedēļas 
atpūtas laikposmiem, atpūtas telpām, 
pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa 
vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi 
par transportlīdzekļu vadītāju iespējām 
atgriezties mājās noved pie tā, ka 
dalībvalstis atšķirīgi interpretē šos 
noteikumus un nodrošina to izpildi. 
Vairākas dalībvalstis nesen ir pieņēmušas 
vienpusējus pasākumus, kas vēl vairāk 
palielina juridisko nenoteiktību un veicina 
nevienlīdzīgu attieksmi pret 
transportlīdzekļu vadītājiem un 
pārvadātājiem.

(2) Izvērtējot autotransporta nozarē 
spēkā esošo Savienības sociālās jomas 
noteikumu un konkrēti Eiropas Parlamenta 
un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/20069 
īstenošanas efektivitāti un praktiskumu, 
tiesiskā regulējuma īstenošanā tika 
konstatētas dažas nepilnības. Neskaidri 
noteikumi par iknedēļas atpūtas 
laikposmiem, atpūtas telpām, 
pārtraukumiem vairāku transportlīdzekļa 
vadītāju gadījumā un iztrūkstoši noteikumi 
par transportlīdzekļu vadītāju iespējām 
atgriezties mājās vai doties uz citu viņu 
izvēlētu vietu noved pie tā, ka dalībvalstis 
atšķirīgi interpretē šos noteikumus un 
nodrošina to izpildi. Vairākas dalībvalstis 
nesen ir pieņēmušas vienpusējus 
pasākumus, kas vēl vairāk palielina 
juridisko nenoteiktību un veicina 
nevienlīdzīgu attieksmi pret 
transportlīdzekļu vadītājiem un 
pārvadātājiem.

_________________ _________________
9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, 
ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību 
aktu saskaņošanu saistībā ar 
autotransportu, groza Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu 

9 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 15. marta Regula (EK) Nr. 561/2006, 
ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību 
aktu saskaņošanu saistībā ar 
autotransportu, groza Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu 
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(EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 
1. lpp.).

(EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 
1. lpp.).

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/310

Grozījums Nr. 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex-post 
izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls 
Savienības sociālās jomas noteikumu 
nekonsekventai un nesekmīgai izpildes 
nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri 
noteikumi, neefektīvs kontroles rīku 
pielietojums un nepietiekama dalībvalstu 
administratīvā sadarbība.

(3) Regulas (EK) Nr. 561/2006 ex post 
izvērtējumā apstiprinājās, ka iemesls 
Savienības sociālās jomas noteikumu 
nekonsekventai un nesekmīgai izpildes 
nodrošināšanai bija galvenokārt neskaidri 
noteikumi, neefektīvs un nevienlīdzīgs 
kontroles rīku pielietojums un 
nepietiekama dalībvalstu administratīvā 
sadarbība, kas palielina Eiropas iekšējā 
tirgus sadrumstalotību.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/311

Grozījums Nr. 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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
4.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4a) Lai saglabātu vai pat palielinātu 
Eiropas Savienības konkurētspēju, visiem 
autotransporta jomā piemērojamiem 
valsts noteikumiem jābūt samērīgiem un 
pamatotiem un tie nedrīkst kavēt vai 
padarīt mazāk pievilcīgu Līgumā 
garantēto pamatbrīvību, piemēram, preču 
brīvas aprites un pakalpojumu sniegšanas 
brīvības, īstenošanu.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/312

Grozījums Nr. 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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

(5 a) Kravu pārvadājumi būtiski 
atšķiras no pasažieru pārvadājumiem. 
Autobusu vadītāji ir ciešā saskarsmē ar 
pasažieriem, un viņiem vajadzētu būt 
iespējai elastīgāk izmantot pārtraukumus, 
nepagarinot transportlīdzekļa vadīšanas 
laiku un nesaīsinot atpūtas laikposmus un 
pārtraukumus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/313

Grozījums Nr. 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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. 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. 
Transportlīdzekļu vadītājiem vajadzētu 
būt iespējai izvēlēties, kā un kur izmantot 
savus atpūtas laikposmus.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/314

Grozījums Nr. 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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. Tādēļ ir 
lietderīgi precizēt, kur drīkst izmantot 
iknedēļas atpūtu, lai nodrošinātu, ka 
transportlīdzekļu vadītājiem tiek piedāvāti 
pienācīgi atpūtas apstākļi.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/315

Grozījums Nr. 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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

(7 a) Lai uzlabotu transportlīdzekļu 
vadītāju darba apstākļus nozarē un 
uzturētu ceļu satiksmes drošību, izšķiroša 
nozīme ir pienācīgām atpūtas vietām. Tā 
kā atpūta transportlīdzekļa kabīnē ir 
raksturīga parādība transporta nozarē un 
tā kā drošības un apdrošināšanas ziņā 
nav vēlams pilnībā nodalīt vadītāju un 
viņa transportlīdzekli, transportlīdzekļu 
vadītājiem vajadzētu ļaut savu atpūtu 
izmantot transportlīdzeklī, ja tas ir 
aprīkots ar piemērotu guļvietu. Tā kā uz 
Eiropas ceļiem pašlaik trūkst drošu 
stāvvietu, prasība par to, ka 
transportlīdzekļu vadītājiem ir jāizmanto 
45 stundu iknedēļas atpūta ārpus 
transportlīdzekļa kabīnes, nav praktiski 
īstenojama, tādēļ būtu jāpiemēro tikai tad, 
kad šis trūkums tiks novērsts un 
atrisināts.

Or. en
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LV Vienoti daudzveidībā LV

22.3.2019 A8-0205/316

Grozījums Nr. 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR grupas 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.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7 b) Pārskatītās TEN-T vadlīnijas 
paredz atpūtas vietu izveidi uz autoceļiem 
aptuveni ik pa 100 km, lai nodrošinātu 
atbilstīgi drošas stāvvietas komerciālajiem 
ceļu lietotājiem, tādēļ dalībvalstis būtu 
jāmudina īstenot TEN-T vadlīnijas un 
pienācīgi atbalstīt drošu un atbilstīgi 
pielāgotu stāvvietu izveidi un investēt 
tajās.

Or. en


