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MOBILITĀTES PAKOTNES 

Mobilitātes pakotne I – 31.05.2017

Mobilitātes pakotne II – 08.11.2017

Mobilitātes pakotne III – 2018.g.???



MOBILITĀTES PAKOTNE I 

Pieeja pasažieru un kravu autopārvadājumu uzņēmējdarbībai

Piekļuve starptautisko kravu autopārvadājumu tirgum (kabotāža)

Kravas transportlīdzekļu noma

Transportlīdzekļa vadīšanas un autovadītāja atpūtas laika 

nosacījumi un tahogrāfa izmantošana

Mobilo darba ņēmēju norīkošana darbā autopārvadājumu jomā 

(Posting)

Transportlīdzekļu nodokļi

Ceļu lietošanas maksas piemērošana



MOBILITĀTES PAKOTNE II

Piekļuve starptautiskajam autobusu 

pārvadājumu tirgum

Direktīva par «tīro» un energoefektīvo 

autotransporta līdzekļu izmantošanas 

veicināšanu

Kombinēto kravas pārvadājumu direktīva

CO2 emisijas standarti transportlīdzekļiem



MOBILITĀTES PAKOTNE III

Satiksmes drošības politika 2020-2030

Ceļu infrastruktūras drošības direktīva

Dokumentu digitalizācija visu veidu kravu 

pārvadājumos



Stingrāku nosacījumu noteikšana pieejai  

uzņēmējdarbībai, lai cīnītos pret «pastkastīšu 

uzņēmumiem»

Kravas transportlīdzekļu, kuru pilna masa 

nepārsniedz 3.5t, iekļaušana ES regulu tvērumā

Papildu ziņu iekļaušana dalībvalstu reģistros

Dalībvalstu administratīvā sadarbība 

MOBILITĀTES PAKOTNE I –
grozījumi Regulā 1071/2009 



MOBILITĀTES PAKOTNE I  -
grozījumi Regulā 1072/2009

Kabotāža kravu  autopārvadājumos – 3, 5, 7 

dienas? 

Kabotāžas veikšana valstī, uz kuru starptautiskais 

autopārvadājums veikts, vai arī blakus esošajās 

valstīs

Nogaidīšanas periods (cooling off) - divas vai 

trīsdesmit dienas?    



MOBILITĀTES PAKOTNE I  - grozījumi 
Direktīvā par nomātajiem 

transportlīdzekļiem

Atļaut izmantot ārvalstīs reģistrētus 

transportlīdzekļus

Iespēja  noteikt laika perioda ierobežojumu

Iespēja noteikt iznomājomo vienību skaitu 

proporcionāli īpašumā esošajam parkam



MOBILITĀTES PAKOTNE I  -
grozījumi regulā 561/2006

Izņēmumu saraksts

Regulārā iknedēļas atpūta un atpūta kabīnē

Iniciatīva, ka autovadītājam nosakāms periods, 

pēc kura jāatgriežas mītnes valstī

Riska izvērtējuma sistēma

Vadlīniju satura iekļaušana regulā



MOBILITĀTES PAKOTNE I  -
grozījumi regulā 165/2014

Transportlīdzekļa atrašanās vietas reģistrēšana

Viedā tahogrāfa paātrināta ieviešana

Analogā tahogrāfa aizstāšana starptautiskajos 

pārvadājumos           



MOBILITĀTES PAKOTNE I  - grozījumi 
Direktīvā 2006/22 un lex specialis

Kontrole autotransporta jomā – darba laika 
kontrole tikai uzņēmumā vai arī uz ceļa

Dalībvalstu administratīvā sadarbība kontroles 
jomā

Mobilo darbinieku nosūtīšana (lex specialis)

Minimālā atalgojuma nosacījumi un uz kādiem 
pārvadājumiem tie attiecinājumi 

No kuras nosūtījuma dienas  nosacījumi 
attiecināmi?

Kas ir diena? 

Informēšanas pienākums un administratīvai slogs



Diskusijas

Ceļu alianse 

Līdzīgi domājošās valstis



Paldies par uzmanību!


