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LT Suvienijusi įvairovę LT

22.3.2019 A8-0205/317

Pakeitimas 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
3 straipsnio 1 dalies aa punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1 3 straipsnio aa punktas 
pakeičiamas taip:

3 straipsnio 1 dalies aa punktas „3 straipsnio 1 dalies aa punktas

aa) transporto priemonės arba transporto 
priemonių deriniai, kurių didžiausia leistina 
masė neviršija 7,5 tonos, naudojami 
medžiagų, įrangos arba mašinų pervežimui 
vairuotojo naudojimui jo darbo metu, ir 
kurie yra naudojami tik 100 km spinduliu 
nuo įmonės buveinės ir su sąlyga, kad 
transporto priemonės vairavimas nėra 
vairuotojo pagrindinė veikla;

aa) transporto priemonės arba transporto 
priemonių deriniai, kurių didžiausia leistina 
masė neviršija 7,5 tonų, naudojami 
medžiagų, įrangos arba mašinų pervežimui 
vairuotojo naudojimui jo darbo metu arba 
pristatyti kroviniams, pagamintiems 
amatų įmonėje, kurioje dirba vairuotojas, 
ir kurie yra naudojami tik 150 km spinduliu 
nuo įmonės buveinės ir su sąlyga, kad 
transporto priemonės vairavimas nėra 
vairuotojo pagrindinė veikla;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=LT)
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22.3.2019 A8-0205/318

Pakeitimas 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
6 straipsnio 3 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

2a) 6 straipsnio 3 dalis pakeičiama 
taip:

3. Bendra vairavimo trukmė per dvi 
savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų.

"3. Bendra vairavimo trukmė per keturias 
savaites paeiliui negali viršyti 180 
valandų.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=lt)
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22.3.2019 A8-0205/319

Pakeitimas 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su porininku dirbantis vairuotojas gali 
nuspręsti padaryti 45 minučių pertrauką 
transporto priemonėje, kurią vairuoja kitas 
vairuotojas, su sąlyga, kad jis tam kitam 
vairuotojui transporto priemonės vairuoti 
nepadeda.

Su porininku dirbantis vairuotojas gali 
nuspręsti padaryti 45 minučių pertrauką 
transporto priemonėje, kurią vairuoja kitas 
vairuotojas, su sąlyga, kad jis tam kitam 
vairuotojui transporto priemonės vairuoti 
nepadeda.

Kai keleiviai vežami keliais, vairuotojai 
gali padaryti ne trumpesnę nei 30 
minučių pertrauką, po kurios būtų 
daroma ne trumpesnė kaip 15 minučių 
pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų 
paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 
pirmos pastraipos reikalavimų.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Pakeitimas 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) 561/2006
8 straipsnio 6 dalies 1 pastraipos įžanginės dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 6 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) vienu reguliariu ne trumpesniu nei 
45 valandų kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu ir trimis sutrumpintais ne 
trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 
poilsio laikotarpiais.“

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Pakeitimas 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant b punktą, sutrumpintas 
kassavaitinio poilsio laikotarpis 
kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu 
laikotarpiu, kuriuo visu iš karto 
pasinaudojama iki trečios savaitės, 
einančios po atitinkamos savaitės, 
pabaigos.“;

Taikant b ir ba punktus, sutrumpintas 
kassavaitinio poilsio laikotarpis 
kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu 
laikotarpiu, kuriuo visu iš karto 
pasinaudojama iki ketvirtos savaitės, 
einančios po atitinkamos savaitės, 
pabaigos.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Pakeitimas 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 a dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

aa) 8 straipsnio 6a dalies įžanginė 
dalis pakeičiama taip:

6a. Nukrypstant nuo 6 dalies, vairuotojas, 
teikiantis tarptautines vienkartines keleivių 
vežimo paslaugas, kaip apibrėžta 2009 m. 
spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl 
bendrųjų patekimo į keleivių vežimo 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklių, gali atidėti kassavaitinio 
poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 
valandų trukmės laikotarpių paeiliui po 
ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio 
laikotarpio, jei:

„6a. Nukrypstant nuo 6 dalies, vairuotojas, 
teikiantis vienkartines keleivių vežimo 
paslaugas, kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl 
bendrųjų patekimo į keleivių vežimo 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklių, gali atidėti kassavaitinio 
poilsio laikotarpį ne ilgiau kaip dvylikai 24 
valandų trukmės laikotarpių paeiliui po 
ankstesnio reguliaraus kassavaitinio poilsio 
laikotarpio, jei:“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Pakeitimas 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a b papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 a a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) 8 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„6aa. Nukrypstant nuo 8 straipsnio 2 
dalies ir 8 straipsnio 6 dalies antros 
pastraipos, vairuotojas, teikiantis 
vienkartines keleivių vežimo paslaugas, 
kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl 
bendrųjų patekimo į keleivių vežimo 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklių, gali atidėti, daugiausia du 
kartus per savaitę kasdienio poilsio 
laikotarpį viena valanda, jei kasdienio 
poilsio laikotarpis, pasinaudojus nukrypti 
leidžiančia nuostata, yra ne mažiau nei 9 
valandos, ir kad dėl to nebūtų keliamas 
pavojus kelių eismo saugumui.“

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Pakeitimas 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto a c papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 a b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) 8 straipsnis papildomas šia dalimi:
„6ab. Jei nekeliamas pavojus kelių eismo 
saugumui, vairuotojas, vykdantis 
vienkartinį nemaršrutinį keleivių vežimą, 
kaip apibrėžta 2009 m. spalio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1073/2009 dėl 
bendrųjų patekimo į keleivių vežimo 
tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais 
rinką taisyklių, gali pasinaudoti normaliu 
kasdienio poilsio laikotarpiu, suskirstytu į 
tris laikotarpius, kuriuos sudaro bent: 
vienas nepertraukiamas 1 valandos 
laikotarpis, vienas nepertraukiamas 2 
valandų laikotarpis ir vienas 
nepertraukiamas 9 valandų laikotarpis. 
Šie laikotarpiai gali būti paskirstyti bet 
kokia tvarka, išskyrus du vienas po kito 
einančius nepertraukiamus 9 valandų 
laikotarpius dvi dienas iš eilės.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Pakeitimas 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Poilsio laikotarpis, kuriuo 
kompensuojamas sutrumpintas 
kassavaitinio poilsio laikotarpis, 
pridedamas prie kito normalaus ne 
trumpesnio nei 45 valandų kassavaitinio 
poilsio laikotarpio pradžios arba pabaigos.

7. Poilsio laikotarpis, kuriuo 
kompensuojamas sutrumpintas 
kassavaitinio poilsio laikotarpis, 
pridedamas prie kito ne trumpesnio nei 
devynių valandų poilsio laikotarpio.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Pakeitimas 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
ECR frakcijos vardu

Pranešimas A8-0205/2018
Wim van de Camp
Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 
vietos nustatymas tachografais
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas 
trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 
kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas 
kassavaitinis poilsis, negali būti 
naudojamasi transporto priemonėje. Jais 
turi būti naudojamasi tinkamame būste, 
kuriame yra tinkamos miegamosios bei 
sanitarinės patalpos ir:

8a. Normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas 
trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 
kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas 
kassavaitinis poilsis, gali būti naudojamasi 
transporto priemonėje, jei transporto 
priemonėje yra įrengta tinkama 
miegamoji vieta kiekvienam vairuotojui ir 
jei transporto priemonė stovi tinkamoje 
stovėjimo aikštelėje.
Kitais atvejais šiais poilsio laikotarpiais 
turi būti naudojamasi tinkamame būste, 
kuriame yra tinkamos miegamosios bei 
sanitarinės patalpos ir tinkamos stovėjimo 
aikštelės, skirtos komerciniams kelių 
eismo dalyviams, kuriems užtikrinamas 
tinkamas saugos ir saugumo lygis.
Reikalavimas šiuos poilsio laikotarpius 
praleisti ne transporto priemonėje (antra 
pastraipa) netaikomas tol, kol valstybės 
narės neįgyvendino persvarstytų 2013 m. 
Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) 
gairių1a, kuriomis remiantis maždaug kas 
100 km. turi būti įrengtos tinkamos 
stovėjimo aikštelės, skirtos komerciniams 
kelių eismo dalyviams, kuriems būtų 
užtikrintas tinkamas saugos ir saugumo 
lygis.
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Komisija turėtų skatinti valstybes nares 
įrengti stovėjimo aikšteles, kuriose būtų 
užtikrinta tinkama sauga ir saugumas, ir 
reguliariai stebėti valstybių narių 
stovėjimo aikštelių skaičių.
_________________
1a 2013 m. gruodžio 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos 
transeuropinio transporto tinklo plėtros 
gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas 
Nr. 661/2010/ES.

Or. en


