
AM\1180614LT.docx PE621.703v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

22.3.2019 A8-0205/327

Pakeitimas 327
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 dalies 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kuris yra vairuotojo gyvenamojoje 
vietoje arba kitoje jo pasirinktoje 
privačioje vietoje.

b) kuris yra kitoje jo pasirinktoje 
vietoje.
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22.3.2019 A8-0205/328

Pakeitimas 328
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 dalies 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 b dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. Transporto ūkio subjektas 
organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 
vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau 
kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas 
trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 
kompensuojamas sutrumpintas 
kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 
vietoje kas tris paeiliui einančias savaites.;

8b. Transporto ūkio subjektas 
organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 
vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau 
kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas 
trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 
kompensuojamas sutrumpintas 
kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 
vietoje ar kitoje vairuotojo pasirinktoje 
vietoje kas keturias paeiliui einančias 
savaites.

Vairuotojas deklaruoja, kad normaliu 
kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba 
ilgiau nei 45 valandas trunkančiu 
kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 
kompensuojamas sutrumpintas 
kassavaitinis poilsis, buvo pasinaudota 
vairuotojo pasirinktoje vietoje. 
Deklaracija saugoma įmonės patalpose.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Pakeitimas 329
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 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei saugiam eismui keliuose nekeliamas 
pavojus, vairuotojas gali nukrypti nuo 8 
straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 6 dalies 
antros pastraipos, kad galėtų pasiekti 
tinkamą būstą, nurodytą 8 straipsnio 8a 
dalyje, ir jame pasinaudoti kasdieniu ar 
kassavaitiniu poilsiu. Dėl tokio nukrypimo 
negali būti viršijama kasdienio ar 
kassavaitinio vairavimo trukmė arba 
sutrumpėti kasdienio ar kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai. Ne vėliau nei atvykęs 
į tinkamą būstą, vairuotojas įrašymo 
įrangos registracijos lape ar spaudinyje 
arba darbo grafike ranka įrašo šio 
nukrypimo priežastį.

Išbraukta.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Pakeitimas 330
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
2 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 165/2014
37 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Atvykęs į sustoti tinkamą vietą, 
vairuotojas į skaitmeninį tachografą įveda 
tų šalių, kuriose kasdienio darbo laikas 
prasidėjo ir baigėsi, simbolius, taip pat 
informaciją apie tai, kur ir kada jis kirto 
sieną būdamas transporto priemonėje. 
Valstybės narės gali reikalauti, kad 
transporto priemonių, kurios naudojamos 
jų teritorijoje atliekant vežimo operacijas, 
vairuotojai prie šalies simbolio nurodytų 
išsamesnius geografinius duomenis, jei tos 
valstybės narės tuos išsamius geografinius 
duomenis perdavė Komisijai anksčiau nei 
1998 m. balandžio 1 d.

7. Vairuotojas į skaitmeninį 
tachografą įveda tų šalių, kuriose kasdienio 
darbo laikas prasidėjo ir baigėsi, simbolius. 
Vairuotojas taip pat įveda šalies, į kurią 
vairuotojas įvažiuoja kirtęs valstybės 
narės sieną, simbolį vairuotojo pirmojo 
suplanuoto sustojimo pradžioje toje 
valstybėje narėje. Šis sustojimas turi būti 
suprantamas kaip planinė pertrauka ar 
poilsis pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 561/2006 arba bet koks kitas 
sustojimas vairuotojo ar transporto 
operacijos poreikiais. Valstybės narės gali 
reikalauti, kad transporto priemonių, kurios 
naudojamos jų teritorijoje atliekant vežimo 
operacijas, vairuotojai prie šalies simbolio 
nurodytų išsamesnius geografinius 
duomenis, jei tos valstybės narės tuos 
išsamius geografinius duomenis perdavė 
Komisijai anksčiau nei 1998 m. balandžio 
1 d.

Or. en


