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Pakeitimas 14 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) norint, kad kelių transporto 

sektorius būtų saugus, našus ir jame būtų 

atsižvelgiama į socialinius poreikius, 

svarbiausia vairuotojams sudaryti geras 

darbo sąlygas, o kelių transporto 

įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad 

šis procesas būtų lengvesnis, kelių 

transporto sektoriuje taikomos Sąjungos 

socialinės apsaugos taisyklės turi būti 

aiškios, atitikti paskirtį, turi būti lengva 

jas taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų 

laikomasi, ir jos turi būti veiksmingai ir 

nuosekliai įgyvendinamos visoje 

Sąjungoje; 

(1) siekiant, kad kelių transporto 

sektorius tinkamai veiktų vidaus rinkoje, 

labai svarbu užtikrinti vairuotojų 

socialinių ir darbo sąlygų gerinimą, 

saugumą, biurokratizmo mažinimą ir 

tinkamą patikrinimų skaičių, skatinant 

sąžiningą nacionalinių ir užsienio vežėjų 

konkurenciją. Dabartiniai su kelių 

transporto sektoriumi susiję ES 

socialiniai teisės aktai sudarė palankias 

sąlygas socialiniam dempingui, 

nevaldomam veiklos perkėlimui ir 

apskritai neteisėtai praktikai, dėl kurios 

šiame sektoriuje atsiranda nesąžininga 

konkurencija, kaip antai 

piktnaudžiaujamas kabotažas ar 

priedangos įmonių reiškinys; 

Or. it 

 

Pakeitimas 15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) norint, kad kelių transporto 

sektorius būtų saugus, našus ir jame būtų 

atsižvelgiama į socialinius poreikius, 

svarbiausia vairuotojams sudaryti geras 

darbo sąlygas, o kelių transporto 

įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad 

šis procesas būtų lengvesnis, kelių 

transporto sektoriuje taikomos Sąjungos 

(1) norint, kad kelių transporto 

sektorius būtų pajėgus pritraukti 

kvalifikuotų darbuotojų, būtų saugus, 

našus ir jame būtų atsižvelgiama į 

socialinius poreikius, svarbiausia 

vairuotojams sudaryti geras darbo sąlygas, 

o kelių transporto įmonėms – sąžiningas 

verslo sąlygas. Kad šis procesas būtų 
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socialinės apsaugos taisyklės turi būti 

aiškios, atitikti paskirtį, turi būti lengva jas 

taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, 

ir jos turi būti veiksmingai ir nuosekliai 

įgyvendinamos visoje Sąjungoje; 

lengvesnis, kelių transporto sektoriuje 

taikomos Sąjungos socialinės apsaugos 

taisyklės turi būti aiškios, atitikti paskirtį, 

turi būti lengva jas taikyti bei užtikrinti, 

kad jų būtų laikomasi, ir jos turi būti 

veiksmingai ir nuosekliai įgyvendinamos 

visoje Sąjungoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) norint, kad kelių transporto 

sektorius būtų saugus, našus ir jame būtų 

atsižvelgiama į socialinius poreikius, 

svarbiausia vairuotojams sudaryti geras 

darbo sąlygas, o kelių transporto 

įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad 

šis procesas būtų lengvesnis, kelių 

transporto sektoriuje taikomos Sąjungos 

socialinės apsaugos taisyklės turi būti 

aiškios, atitikti paskirtį, turi būti lengva jas 

taikyti bei užtikrinti, kad jų būtų laikomasi, 

ir jos turi būti veiksmingai ir nuosekliai 

įgyvendinamos visoje Sąjungoje; 

(1) norint, kad kelių transporto 

sektorius būtų saugus, našus ir jame būtų 

atsižvelgiama į socialinius poreikius, 

svarbiausia vairuotojams sudaryti geras 

darbo sąlygas, o kelių transporto 

įmonėms – sąžiningas verslo sąlygas. Kad 

šis procesas būtų lengvesnis, kelių 

transporto sektoriuje taikomos Sąjungos 

socialinės apsaugos taisyklės turi būti 

aiškios, proporcingos, atitikti paskirtį, turi 

būti lengva jas taikyti bei užtikrinti, kad jų 

būtų laikomasi, ir jos turi būti veiksmingai 

ir nuosekliai įgyvendinamos visoje 

Sąjungoje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 17 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) Komisijos Pirmininkas Jean-

Claude Juncker Pranešime apie Sąjungos 
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padėtį 2017 m. paminėjo numatomą 

Europos bendros darbo institucijos 

įsteigimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos 

įgyvendinimo trūkumų. Taisyklės, 

kuriomis reglamentuojamos poilsio vietos 

ir su porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 
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Or. en 

 

Pakeitimas 19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamos 

poilsio vietos ir su porininkais dirbančių 

vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir 

netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

Or. fr 
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Pakeitimas 20 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamos 

poilsio vietos ir su porininkais dirbančių 

vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir 

netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 21 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069 , kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamos 

poilsio vietos ir su porininkais dirbančių 

vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir 

netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

Or. nl 

 

Pakeitimas 22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamos 

poilsio vietos ir su porininkais dirbančių 

vairuotojų pertraukos, yra neaiškios ir 

netinkamos, be to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

(2) vertinant, kaip šiuo metu 

galiojančios Sąjungos socialinės apsaugos 
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visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

taisyklės, visų pirma Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 561/20069, įgyvendinamos kelių 

transporto sektoriuje, nustatyta tam tikrų 

dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 

(2) vertinant, ar šiuo metu galiojančios 

Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės, 

visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 561/20069, kelių 

transporto sektoriuje įgyvendinamos 

veiksmingai ir efektyviai, nustatyta tam 

tikrų dabartinės teisinės sistemos trūkumų. 
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Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas, todėl valstybės narės 

tas taisykles aiškina skirtingai ir skirtingai 

užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Kelios 

valstybės narės neseniai priėmė vienašales 

priemones, dėl kurių dar labiau padidėjo 

teisinis netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas 

kassavaitinis poilsis, poilsio vietos ir su 

porininkais dirbančių vairuotojų 

pertraukos, yra neaiškios ir netinkamos, be 

to, nėra taisyklių, kuriomis 

reglamentuojamas vairuotojų grįžimas į jų 

gyvenamąsias vietas ar kitas vairuotojų 

pasirinktas privačias vietas, todėl 

valstybės narės tas taisykles aiškina 

skirtingai ir skirtingai užtikrina, kad jų būtų 

laikomasi, arba valstybių narių 

teisėsaugos institucijos jomis 

piktnaudžiauja. Kelios valstybės narės 

neseniai priėmė vienašales priemones, dėl 

kurių dar labiau padidėjo teisinis 

netikrumas ir dar labiau ėmė skirtis 

vairuotojams ir ūkio subjektams taikomos 

sąlygos; 

__________________ __________________ 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

9 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 

socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) 

Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei 

panaikinantis Reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1). 

Or. en 

 

Pakeitimas 25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) atlikus Reglamento (EB) 

Nr. 561/2006 ex post vertinimą patvirtinta, 

kad Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės 

nenuosekliai ir neveiksmingai taikomos 

daugiausia todėl, kad jos yra neaiškios, taip 

pat dėl to, kad neveiksmingai taikomos 

kontrolės priemonės ir nepakankamai 

aktyviai vyksta valstybių narių 

(3) atlikus Reglamento (EB) 

Nr. 561/2006 ex post vertinimą patvirtinta, 

kad Sąjungos socialinės apsaugos taisyklės 

nenuosekliai ir neveiksmingai taikomos 

daugiausia todėl, kad jos yra neaiškios, taip 

pat dėl to, kad neveiksmingai ir nevienodai 

taikomos kontrolės priemonės ir 

nepakankamai aktyviai vyksta valstybių 
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administracinis bendradarbiavimas; narių administracinis bendradarbiavimas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant politikos tikslo – pagerinti 

vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma 

užtikrinti neiškraipytą ūkio subjektų 

konkurenciją ir padidinti visų kelių eismo 

dalyvių saugumą) – taip pat būtina 

nustatyti aiškias bei tinkamas taisykles ir 

užtikrinti, kad jų būtų vienodai laikomasi; 

(4) aiškios, proporcingos ir vienodai 

taikomos taisyklės, tinkamas patikrinimų 

skaičius, taip pat suderintos sektoriui 

taikomos sankcijos vidaus rinkoje yra 

esminiai elementai, siekiant užtikrinti 

didesnį visų kelių eismo dalyvių saugumą 

ir neiškraipytą vežėjų konkurenciją. 

Pabrėžia, kad vairuotojų darbo sąlygų 

gerinimas ir jų gerovė taip pat priklauso 

nuo geresnių stovėjimui ir reguliariam 

kassavaitiniam poilsiui skirtų 

infrastruktūrų, nes, remiantis Europos 

Sąjungos Teisingumo Teismo Sprendimu 

C102/16, negalima ilsėtis transporto 

priemonėje, o pažeidus šią nuostatą turi 

būti taikomos baudos; 

Or. it 

 

Pakeitimas 27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) siekiant politikos tikslo – pagerinti 

vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma 

užtikrinti neiškraipytą ūkio subjektų 

konkurenciją ir padidinti visų kelių eismo 

dalyvių saugumą) – taip pat būtina 

nustatyti aiškias bei tinkamas taisykles ir 

(4) siekiant politikos tikslo – pagerinti 

vairuotojų darbo sąlygas (visų pirma 

užtikrinti neiškraipytą ir sąžiningą ūkio 

subjektų konkurenciją ir padidinti visų 

kelių eismo dalyvių saugumą) – taip pat 

būtina nustatyti aiškias bei tinkamas 
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užtikrinti, kad jų būtų vienodai laikomasi; taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų vienodai 

laikomasi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 28 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) krovinių gabenimas smarkiai 

skiriasi nuo keleivių vežimo. Tolimojo 

susisiekimo autobusų ar autobusų 

vairuotojai glaudžiai susiję su savo 

keleiviais ir turėtų turėti galimybę būti 

lankstesni darydami pertraukas 

nepratęsdami vairavimo trukmės ir 

netrumpindami poilsio laiko ir pertraukų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Kad poilsio 

laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi, 

reikia diegti tokias nuostatas, kad tų 

vairuotojų darbą vežėjai organizuotų taip, 

kad jie galėtų gyventi padoriomis 

sąlygomis, nes jiems mokami 

komandiruotpinigiai ar išmokos būtų 

pakankami padoriam apgyvendinimui 
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laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

finansuoti. Be to, reikia užtikrinti, kad 

vežėjai ne rečiau kaip kas dvi savaites 

organizuotų savo vairuotojų grįžimą į 

gyvenamąją vietą ar kitą jų pasirinktą 

vietą. Grįžimo laikotarpis jokiu būdu 

negali būti įskaičiuojamas į vairuotojo 

poilsio laikotarpį, o dėl vairuotojo 

pasirinkimo praleisti poilsio laiką ne savo 

gyvenamojoje vietoje jokiu būdu negali 

tapti būdu įmonei sutaupyti vairuotojo 

grįžimo išlaidas arba vairuotojo 

kelionpiniginius;  

Or. fr 

 

Pakeitimas 30 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Būtina numatyti, 

kad ūkio subjektai turi organizuoti 

vairuotojų darbą taip, kad poilsio 

laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi, 

kad jie turėtų galimybę reguliariai sugrįžti 

į gyvenamąją vietą ir pagal taisykles 

galėtų turėti padorias poilsio sąlygas 

kokybiškose apgyvendinimo vietose; 

Or. fr 
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Pakeitimas 31 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus poilsio reikalavimų tas laikas 

be jokios būtinybės dar labiau pailgėja. 

Todėl nuostatą dėl reguliaraus 

kassavaitinio poilsio pageidautina 

pakoreguoti taip, kad vairuotojams būtų 

lengviau vykdyti transporto operacijas 

laikantis taisyklių, kad jie galėtų 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu 

pasinaudoti savo gyvenamosiose vietose ir 

kad jiems būtų visiškai atlyginta už visus 

trumpesnius kassavaitinio poilsio 

laikotarpius. Taip pat būtina nustatyti, kad 

ūkio subjektai turi organizuoti vairuotojų 

darbą taip, kad poilsio laikotarpiai, kuriais 

naudojamasi ne gyvenamojoje vietoje, 

nebūtų pernelyg ilgi. 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Kadangi šiuo metu 

nėra pakankamai saugių stovėjimo 

aikštelių ir tinkamų poilsio vietų, būtina 

pasirūpinti, kad ūkio subjektai 

organizuotų vairuotojų darbą taip, kad 

laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi 

ir kad vairuotojai turėtų galimybę 

reguliariai grįžti į gyvenamąją vietą. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Siekiant užtikrinti 

deramas darbo sąlygas, būtina numatyti, 

kad ūkio subjektai turi organizuoti 
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dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 
būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

vairuotojų darbą taip, kad poilsio 

laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi 

ir kad vairuotojams būtų suteikta 

galimybė ir išteklių grįžti namo; 

Or. en 

 

Pakeitimas 33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi. 

Kai vairuotojas pasirenka ilsėtis savo 

gyvenamojoje vietoje, transporto įmonė 
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turi suteikti vairuotojui išteklių grįžti 

namo; 

Or. it 

 

Pakeitimas 34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi. 

Vairuotojams taip pat turėtų būti suteikta 

galimybė pasirinkti poilsio būdą; 

Or. pl 

 

Pakeitimas 35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Todėl esamą 

nuostatą dėl reguliaraus kassavaitinio 

poilsio pageidautina taikyti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis esamų 

taisyklių, kad jie galėtų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina, kad ūkio subjektai organizuotų 

vairuotojų darbą taip, kad poilsio 

laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6a) pagal bendrą taisyklę vairuotojas 

turėtų turėti galimybę grįžti į namus bent 

kartą per savaitę; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 b konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (6b) normalus kassavaitinio poilsis ir 

toliau turi būti laikomas taisykle, o 

sutrumpintas kassavaitinis poilsis – 

išimtimi. Sutrumpinto kassavaitinio 

poilsio laikotarpių skaičius turi būti 

ribojamas, ypač jei jie praleidžiami 

transporto priemonės salone; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų sudaromos 

tinkamos sąlygos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 
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kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamos 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamos 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas. Kad būtų patenkintas šis 

reikalavimas, valstybės narės turi 

atitinkamai investuoti į vairuotojų 

poreikiams pritaikytų saugių stovėjimo 

aikštelių įrengimą; 

Or. pl 

 

Pakeitimas 40 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamos 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl, 

siekiant užtikrinti vairuotojams geras 

darbo ir sąlygas ir saugumą, tikslinga tą 

reikalavimą paaiškinti ir taip užtikrinti, kad 

nuo gyvenamosios vietos nutolusiems 

vairuotojams būtų suteikiamas normaliam 

ir sutrumpintam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 41 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas privatus būstas ar kita vairuotojų 

pasirinkta ir darbdavių apmokama vieta; 

Or. en 

 

Pakeitimas 42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas privatus darbdavių apmokamas 

būstas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamas 

normaliam kassavaitiniam poilsiui ir lyčių 

požiūriu tinkamas būstas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) daugelyje kelių transporto 

operacijų ES reiso daliai naudojamas 

keltas ar geležinkelis. Todėl šiems 

procesams turėtų būti numatytos aiškios, 

atitinkamos nuostatos, susijusios su 

poilsio laikotarpiais ir pertraukomis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų numatyti kassavaitinio poilsio laikotarpių išimtis tais atvejais, kai vykdomi ilgi reisai 

keltais ar geležinkeliais, daugiausia ES pakraštyje. 

 

Pakeitimas 45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) todėl reikia įrengti sertifikuotas 

vietas, kad būtų užtikrintas optimalus 

vairuotojų poilsis, taip pat transporto 

priemonių ir jomis gabenamų krovinių 

saugumas; 

Or. it 

 

Pakeitimas 46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) vairuotojai dažnai susiduria su 

nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių 

neįmanoma nepažeidus Sąjungos taisyklių 

pasiekti norimos paskirties vietos, kurioje 

būtų galima pasinaudoti kassavaitinio 

poilsio laikotarpiu. Pageidautina sudaryti 

vairuotojams palankesnes sąlygas įveikti 

tokias aplinkybes ir, nepažeidžiant 

maksimalios vairavimo trukmės 

reikalavimų, pasiekti paskirties vietą, 

kurioje jie galėtų pasinaudoti kassavaitinio 

poilsio laikotarpiu; 

(8) vairuotojai dažnai susiduria su 

nenumatytomis aplinkybėmis, dėl kurių 

neįmanoma nepažeidus Sąjungos taisyklių 

pasiekti norimos paskirties vietos, kurioje 

būtų galima pasinaudoti kassavaitinio 

poilsio laikotarpiu. Pageidautina sudaryti 

vairuotojams palankesnes sąlygas įveikti 

tokias aplinkybes ir, nepažeidžiant 

maksimalios vairavimo trukmės 

reikalavimų, pasiekti paskirties vietą, 

kurioje jie galėtų pasinaudoti kassavaitinio 

poilsio laikotarpiu. Reikėtų daugiau 

pastangų, siekiant įrengti arba atnaujinti 

saugias transporto priemonių stovėjimo 

aikšteles, tinkamas sanitarines patalpas ir 

tinkamą būstą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

8 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (8a) siekiant užtikrinti tinkamas 

vairuotojų darbo sąlygas pakrovimo ir 

iškrovimo zonose, tokių zonų savininkai ir 

operatoriai turėtų suteikti vairuotojams 

galimybę naudotis sanitarinėmis 

patalpomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 48 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant užtikrinti vienodas 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 

įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad 

ji galėtų išaiškinti to reglamento nuostatas 

ir nustatyti bendrą požiūrį į jų taikymą ir 

vykdymo užtikrinimą. Tais įgaliojimais 

turėtų būti naudojamasi pagal 

Reglamentą (ES) Nr. 182/201110; 

Išbraukta. 

__________________  

10 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrolės mechanizmų taisyklės ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 

p. 13). 

 

Or. it 
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Pakeitimas 49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) siekiant užtikrinti vienodas 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 

įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad 

ji galėtų išaiškinti to reglamento nuostatas 

ir nustatyti bendrą požiūrį į jų taikymą ir 

vykdymo užtikrinimą. Šiais įgaliojimais 

turėtų būti naudojamasi pagal Reglamentą 

(ES) Nr. 182/201110; 

(10) siekiant užtikrinti vienodas 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 

įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, kad 

ji galėtų išaiškinti to reglamento nuostatas 

ir nustatyti bendrą požiūrį į jų taikymą ir 

vykdymo užtikrinimą. Šiais įgaliojimais 

pagal Reglamentą (ES) Nr. 182/201110 

turėtų naudotis Europos kelių transporto 

institucija; 

__________________ __________________ 

10 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

10 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). 

Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) tam, kad būtų galima ekonomiškiau 

užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės 

apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai 

išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų 

sistemų teikiamas galimybes. Todėl 

tachografo funkcijas reikėtų patobulinti 

taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti 

vietą, visų pirma per tarptautines transporto 

(11) tam, kad būtų galima paprasčiau ir 

veiksmingiau užtikrinti, jog būtų laikomasi 

socialinės apsaugos taisyklių, reikėtų iki 

2023 m. visuose tarptautiniam krovinių 

vežimui naudojamose transporto 

priemonėse įdiegti išmaniuosius 

tachografus, kuriais bus galima tiksliau 

nustatyti vietą, visų pirma per tarptautines 
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operacijas; transporto operacijas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) tam, kad būtų galima ekonomiškiau 

užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės 

apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai 

išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų 

sistemų teikiamas galimybes. Todėl 

tachografo funkcijas reikėtų patobulinti 

taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti 

vietą, visų pirma per tarptautines transporto 

operacijas; 

(11) tam, kad būtų galima ekonomiškiau 

užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės 

apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai 

išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų 

sistemų teikiamas galimybes, pradedant 

skaitmeninių tachografų montavimą iki 

2020 m. registruotose transporto 

priemonėse. Todėl tachografo funkcijas 

reikėtų patobulinti taip, kad juo būtų 

galima tiksliau nustatyti vietą, visų pirma 

per tarptautines transporto operacijas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) tam, kad būtų galima ekonomiškiau 

užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės 

apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai 

išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų 

sistemų teikiamas galimybes. Todėl 

tachografo funkcijas reikėtų patobulinti 

taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti 

vietą, visų pirma per tarptautines transporto 

operacijas; 

(11) tam, kad būtų galima ekonomiškiau 

užtikrinti, jog būtų laikomasi socialinės 

apsaugos taisyklių, reikėtų visiškai 

išnaudoti dabartinių ir būsimų tachografų 

sistemų teikiamas galimybes. Todėl 

tachografo funkcijas reikėtų patobulinti 

taip, kad juo būtų galima tiksliau nustatyti 

vietą, visų pirma per tarptautines transporto 

operacijas. Taip pat reikia sukurti kelių 

transporto GNSS portalą, kuriame būtų 
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pateikta visa išmaniaisiais tachografais 

perduodama informacija ir kuriuo 

kompetentingos priežiūros institucijos 

galėtų pasinaudoti tikruoju laiku tiek 

kelyje, tiek nuotoliniu būdu; 

Or. it 

 

Pakeitimas 53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant gerinti kelių eismo 

saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo 

sritis turėtų apimti kroviniams vežti skirtų 

transporto priemonių, kurių leidžiama 

masė neviršija 3,5 t ir kurios 

eksploatuojamos didesniu nei 400 km 

spinduliu nuo įmonės buveinės, 

naudojimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 54 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant gerinti kelių eismo 

saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, šio 

Reglamento taikymo sritis turėtų apimti 

kroviniams vežti skirtų transporto 

priemonių, kurių leidžiama masė – nuo 

2,4 t iki 3,5 t ir kurios eksploatuojamos 

didesniu nei 200 km spinduliu nuo 

įmonės buveinės, naudojimą; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant gerinti kelių eismo 

saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo 

sritis turėtų apimti kroviniams vežti skirtų 

transporto priemonių, kurių leidžiama 

masė nesiekia 3,5 t ir kurios 

eksploatuojamos didesniu nei 200 km 

spinduliu nuo įmonės buveinės, 

naudojimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant gerinti kelių eismo 

saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo 

sritis turėtų apimti kroviniams vežti skirtų 

transporto priemonių, kurių leidžiama 

masė neviršija 3,5 t, naudojimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 57 

Claude Rolin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant gerinti kelių eismo 

saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo 

sritis turėtų apimti kroviniams vežti skirtų 

transporto priemonių, kurių leidžiama 

masė nesiekia 3,5 t, naudojimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) daugėjant naujų krovinių vežimo 

būdų ir siekiant gerinti vairuotojų darbo 

sąlygas ir kelių eismo saugumą, į 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo 

sritį būtų galima įtraukti kroviniams vežti 

skirtų transporto priemonių, kurių 

leidžiama masė neviršija 3,5 t, naudojimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) dėl to, kad į Reglamento (EB) 

Nr. 561/2006 taikymo sritį nebuvo 

įtrauktos tarptautiniam krovinių vežimui 
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skirtos transporto priemonės, kurių 

didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 

3,5 t, ir transporto priemonių junginiai, 

kurių didžiausioji leidžiamoji masė 

neviršija 3,5 t, išplito nesąžininga 

konkurencija ir reglamentas yra taikomas 

nevienodai, todėl vairuotojai turi 

skirtingas darbo sąlygas ir keliamas 

pavojus kelių eismo saugumui, Taigi 

reikia į Reglamento (EB) Nr. 561/2006 

taikymo sritį įtraukti ir šio tipo transporto 

priemones; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 60 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) dėl spartaus naujųjų technologijų 

plėtojimo ir skaitmeninimo visose 

Sąjungos ekonomikos srityse bei poreikio 

užtikrinti vienodas sąlygas tarptautinio 

kelių transporto įmonėms reikia, kad 

išmaniojo tachografo sumontavimui 

registruotose transporto priemonėse 

taikomas pereinamasis laikotarpis būtų 

sutrumpintas. Išmanusis tachografas leis 

supaprastinti patikrinimus ir palengvins 

nacionalinių valdžios institucijų darbą; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 61 

Sofia Ribeiro 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) siekiant užtikrinti tinkamus 

sveikatos ir saugos standartus 

vairuotojams, kurie kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu negali grįžti į gyvenamąją 

vietą, reikia dėti daugiau pastangų, kad 

būtų užtikrintas saugių stovėjimo 

aikštelių, tinkamų sanitarinių patalpų ir 

tinkamo būsto įrengimas ar atnaujinimas;  

Or. pt 

Pakeitimas 62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) vairuotojams trūksta poilsio vietų, 

dėl kurių būtų užtikrintas tinkamas 

saugumas ir poilsis. Kol ši padėtis 

nepasikeis, vairuotojai kabinoje galės 

ilsėtis, jeigu šios kabinos bus tinkamos; 

Or. es 

 

Pakeitimas 63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) dėl spartaus naujųjų technologijų 

plėtojimo ir skaitmeninimo visose 

Sąjungos ekonomikos srityse bei poreikio 

užtikrinti vienodas sąlygas tarptautinio 

kelių transporto įmonėms reikia, kad 

skaitmeninio tachografo sumontavimui 

registruotose transporto priemonėse 

taikomas pereinamasis laikotarpis būtų 
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sutrumpintas. Skaitmeninis tachografas 

leis supaprastinti patikrinimus ir 

palengvins nacionalinių valdžios 

institucijų darbą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) dėl poreikio užtikrinti vienodas 

sąlygas tarptautinio kelių transporto 

įmonėms reikia, kad skaitmeninio 

tachografo sumontavimui registruotose 

transporto priemonėse taikomas 

pereinamasis laikotarpis būtų 

sutrumpintas. Skaitmeninis tachografas 

leis supaprastinti patikrinimus ir 

palengvins nacionalinių valdžios 

institucijų darbą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) dėl skaitmeninio tachografo 

sumontavimo registruotose transporto 

priemonėse pagerės ES teisės aktų 

taikymo kelių transporto sektoriuje 

stebėjimas, bus supaprastinti patikrinimai, 

sumažės nereikalingų patikrinimų bei 

sutrumpės patikrinimuose praleidžiamas 

laikas. Iki 2021 m. pabaigos skaitmeninių 
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tachografų sumontavimas registruotose 

transporto priemonėse yra privalomas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) Europos bendra darbo institucija 

galėtų atlikti svarbų vaidmenį vykdydama 

šiame reglamente išdėstytas taisykles, visų 

pirma padėdama nacionalinėms valdžios 

institucijoms koordinuoti patikrinimus, 

keistis informacija ir gerąja patirtimi bei 

mokyti inspektorius; 

Or. en 

 

Pakeitimas 67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) valstybės narės galėtų dėti daugiau 

pastangų gerindamos transporto 

priemonių stovėjimo aikštelių sveikatos ir 

saugumo sąlygas, tinkamas sanitarines 

patalpas ir būstą. Tam, kad būtų 

palengvinti poilsio laikotarpiai, kuriais 

naudojamasi ne gyvenamojoje vietoje, 

Europos Sąjungoje turėtų būti sukurtas 

pakankamas transporto priemonių 

stovėjimo aikštelių tinklas; 

Or. en 
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Pakeitimas 68 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) siekiant didinti kelių eismo 

saugumą ir gerinti vairuotojų darbo 

sąlygas, Reglamento (EB) Nr. 561/2006 

taikymo sritis turėtų apimti kroviniams 

vežti skirtas transporto priemones, kurių 

leidžiama masė neviršija 3,5 t; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11c) siekiant užtikrinti tinkamus 

sveikatos ir saugos standartus 

vairuotojams, kurie kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu negali grįžti į gyvenamąją 

vietą, reikia dėti daugiau pastangų, kad 

būtų užtikrintas pakankamas 

finansavimas saugių stovėjimo aikštelių, 

tinkamų sanitarinių patalpų ir tinkamų 

apgyvendinimo vietų įrengimui ar 

atnaujinimui; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 70 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 c konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11c) siekiant užtikrinti tinkamus 

sveikatos ir saugos standartus 

vairuotojams, kurie kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu negali grįžti į gyvenamąją 

vietą, reikia dėti daugiau pastangų, kad 

būtų užtikrintas finansavimas saugių 

stovėjimo aikštelių, tinkamų sanitarinių 

patalpų ir tinkamo būsto įrengimui ar 

atnaujinimui; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11c) siekiant užtikrinti veiksmingą 

patikrinimų keliuose vykdymą, 

kompetentingos institucijos turėtų turėti 

galimybę stebėti, ar patikrinimo dieną ir 

56 dienas iki jo buvo laikomasi taisyklių, 

susijusių su vairavimo ir poilsio 

laikotarpiais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 72 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11c) savo rezoliucijoje dėl 2011 m. 

Baltosios knygos dėl transporto 
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įgyvendinimo Europos Parlamentas 

svarstė galimybę įkurti Europos kelių 

agentūrą, kad būtų užtikrinamas 

tinkamas Sąjungos teisės aktų 

įgyvendinimas ir visose valstybėse narėse 

skatinama standartizacija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 
arba 

„a) krovinius arba“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 

„a) krovinius arba“ 
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arba 

Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 

arba 

„a) krovinius arba“ 

Or. nl 

 

Pakeitimas 76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 
arba 

„a) krovinius arba“ 

Or. en 
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Pakeitimas 77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 
arba 

„a) krovinius transporto priemonėmis 

arba“; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, kelių eismo saugumą ir tinkamas darbuotojų darbo 

sąlygas, šio reglamento taikymo sritis turi būti išplėsta įtraukiant lengvąsias komercines 

transporto priemones (kurių didžiausioji leidžiamoji masė neviršija 3,5 t). 

 

Pakeitimas 78 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 

arba 

„a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 2,4 tonos, 

arba“; 

Or. en 
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Pagrindimas 

Siekiant gerinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų darbo sąlygas, šio reglamento taikymo sritį 

reikėtų išplėsti, kad būtų įtrauktos lengvosios komercinės transporto priemonės, naudojamos 

kroviniams vežti, kaip apibrėžiama 4 straipsnio (naujame) ba punkte. 

 

Pakeitimas 79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1) 2 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 

punktu: 

 „aa) krovinius tarp dviejų valstybių narių, 

nepriklausomai nuo jų kiekio tonomis, 

arba“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1) 3 straipsnio h punktas 

pakeičiamas taip: 

Išbraukta. 

„h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, naudojamais kroviniams vežti 

nekomerciniais tikslais;“ 

 

Or. it 
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Pakeitimas 81 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, kurios naudojamos krovinių 

vežimui ne komerciniais tikslais; 

h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, kurių maksimali leidžiama 

masė neviršija 7,5 t, naudojamais krovinių 

vežimui ne komerciniais tikslais; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, naudojamais kroviniams vežti 

nekomerciniais tikslais; 

h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, kurių maksimali leidžiama 

masė neviršija 7,5 t, naudojamais 

kroviniams vežti nekomerciniais tikslais; 

Or. en 

 

Pakeitimas 83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. 3 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ha) lengvosiomis komercinėmis 

transporto priemonėmis (<3,5 t), 

naudojamomis kroviniams vežti 200 km 

spinduliu nuo įmonės buveinės;“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 84 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) 3 straipsnyje įterpiamas šis 

punktas: 

 „ha) lengvosiomis komercinėmis 

transporto priemonėmis, kurių didžiausia 

leidžiama masė – nuo 2,4 t iki 3,5 t, 

naudojamomis kroviniams vežti 200 km 

spinduliu nuo įmonės buveinės;“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Lengvosios komercinės transporto priemonės kurių maksimali leidžiama masė – nuo 2,4 t iki 

3,5 t, į šio reglamento taikymo sritį turėtų patekti tik tuo atveju, jeigu jos naudojamos 

kroviniams vežti didesniu nei 200 km spinduliu nuo įmonės buveinės. Šis nukrypti leidžianti 

nuostata reikalinga tam, kad įmonės, ypač mažosios ir vidutinės įmonės, vis dar galėtų 

naudoti lengvąsias komercines transporto priemones be tachografo vietos ar regioninio 

masto pervežimui. 

 

Pakeitimas 85 

Jeroen Lenaers 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) 3 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ha) lengvosiomis komercinėmis 

transporto priemonėmis (kurių masė 

neviršija 3,5 tonų), naudojamomis 

krovinių vežimui;“; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) 3 straipsnyje įterpiamas šis 

punktas: 

 „ha) lengvosiomis komercinėmis 

transporto priemonėmis (<3,5 t), 

naudojamomis kroviniams vežti 400 km 

spinduliu nuo įmonės buveinės;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas87 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio b a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) 4 straipsnis papildomas šiuo b a 

punktu: 

 „ba) „lengvoji komercinė transporto 

priemonė“ – transporto priemonė, kurios 

pakrautos didžiausia leidžiama masė – 

nuo 2,4 t iki 3,5 t, naudojama kroviniams 

vežti;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio h punkto antra įtrauka 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 1a) 4 straipsnio h punkto antra įtrauka 

pakeičiama taip: 

– „normalus kassavaitinio poilsio 

laikotarpis“ – tai mažiausiai 45 valandų 

poilsiui skirtas laiko tarpas, 

– „normalus kassavaitinio poilsio 

laikotarpis“ – tai mažiausiai 45 valandų 

poilsiui skirtas laiko tarpas, normalus 

kassavaitinio poilsio laikotarpis negali 

būti praleidžiamas transporto priemonės 

salone;“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio r punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

r) vežimas nekomerciniais tikslais – 

vežimas keliais (išskyrus vežimą samdos 

pagrindais ar už atlygį arba savo sąskaita), 

už kurį negaunama atlygio ir pajamų; 

r) vežimas nekomerciniais tikslais – 

keleivių ar krovinių vežimas keliais 

(išskyrus vežimą samdos pagrindais ar už 

atlygį arba savo sąskaita), už kurį 

negaunama tiesioginio ar netiesioginio 

atlygio ir tiesioginių ar netiesioginių 

pajamų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Apibrėžtis toliau tikslinama, atsižvelgiant į naujus verslo modelius 

 

Pakeitimas 90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio r a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) 4 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ra) „gyvenamoji vieta“ – vairuotojo 

registruota gyvenamoji vieta valstybėje 

narėje;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio r a punktas (naujas) 



 

AM\1144455LT.docx 45/101 PE616.837v01-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) 4 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ra) „gyvenamoji vieta“ – vairuotojo 

gyvenamoji vieta valstybėje narėje;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio r a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) 4 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ra) „gyvenamoji vieta“ – vairuotojo 

gyvenamoji vieta;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 93 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio r a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) 4 straipsnis papildomas šiuo 

punktu: 

 „ra) „namuose“ – vairuotojo 

gyvenamoji vieta;“; 

Or. nl 



 

PE616.837v01-00 46/101 AM\1144455LT.docx 

LT 

 

Pakeitimas 94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

4 straipsnio r a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) 4 straipsnis papildomas tokiu ra 

punktu: 

 „ra) „gyvenamoji vieta“ – įprasta 

vairuotojo gyvenamoji vieta.“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į pasiūlymą pereiti prie 4 savaičių ataskaitinio laikotarpio, siūloma įvesti 

bendros vairavimo trukmės apribojimą iki 180 valandų bet kurioms keturioms savaitėms 

paeiliui. 
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Pakeitimas 96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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 

 

Pakeitimas 97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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 

Pagrindimas 

Dėl siūlomo kassavaitinio poilsio laiko koregavimo nepersvarstant vairavimo trukmės 

taisyklių, negalima suteikti būtino lankstumo, nesudaroma galimybė lankstesnių taisyklių 

taikyti praktikoje. 

 

Pakeitimas 98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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. pl 

Pagrindimas 

Siūloma taikyti pamatinį keturių savaičių laikotarpį. Tai yra laikotarpis, įvedamas į 

tachografą. Taip bus galima užtikrinti darbo tęstinumą, veiksmingiau vykdyti tarnybines 

pareigas ir lanksčiau naudotis normaliu poilsiu. 

 

Pakeitimas 99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 3 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

6 straipsnio 5 dalies pirmas sakinys 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4 straipsnio e punkte apibrėžtos veiklos 

trukmė, taip pat transporto priemonės, 

naudojamos komercinėms operacijoms, 

kurioms netaikomas šis reglamentas, 

vairavimo trukmė vairuotojo turi būti 

įregistruota kaip kiti darbai; vairuotojas 

taip pat turi įregistruoti visą kitą buvimo 

darbo vietoje laiką, apibrėžtą Direktyvos 

2002/15/EB 3 straipsnio b punkte, pagal 

Reglamento (ES) Nr. 165/2014 34 

straipsnio 5 dalies b punkto iii papunktį. 

Šis įrašas atliekamas ranka registracijos 

lape ar spaudinyje arba įvedamas 

panaudojant įrašymo įrangos rankinio 

Prieš pradedant vairuoti transporto 

priemonę, naudojamą komercinėms 

operacijoms, kurioms taikomas šis 

reglamentas, 4 straipsnio e punkte 

apibrėžtos veiklos trukmė, taip pat 

transporto priemonės, naudojamos 

komercinėms operacijoms, kurioms 

netaikomas šis reglamentas, vairavimo 

trukmė vairuotojo turi būti įregistruota kaip 

kiti darbai; vairuotojas taip pat turi 

įregistruoti visą kitą buvimo darbo vietoje 

laiką, apibrėžtą Direktyvos 2002/15/EB 3 

straipsnio b punkte, pagal Reglamento (ES) 

Nr. 165/2014 34 straipsnio 5 dalies b 
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įvedimo mechanizmą. punkto iii papunktį nuo jo paskutinio 

kasdienio ar kassavaitinio poilsio 

laikotarpio. Šis įrašas atliekamas ranka 

registracijos lape ar spaudinyje arba 

įvedamas panaudojant įrašymo įrangos 

rankinio įvedimo mechanizmą. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu pristatomas pragmatiškas sprendimas, kai vairuotojų reikalaujama visapusiškai 

įregistruoti savo veiklą pradedant vairuoti minėtas transporto priemones, todėl vairuotojams 

bus paprasčiau laikytis šio reikalavimo. Taip pat siūloma iš dalies pakeisti EK pasiūlymą 

reikalaujant vairuotojų įregistruoti „kitus darbus“ ir „buvimo darbe“ laikotarpius tik nuo 

paskutinio kassavaitinio poilsio laikotarpio. 

 

Pakeitimas 100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

7 straipsnio trečia pastraipa 

 

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. 

Kai vairuotojas dirba su porininku, 45 

minučių trukmės laikotarpis, kai 

vairuotojas yra judančioje transporto 

priemonėje, kurią vairuoja kitas 

vairuotojas, laikomas pertrauka. 

Or. en 

 

Pakeitimas 101 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 4 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

7 straipsnio 3 a pastraipa (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4a) 7 straipsnis papildomas šia 

pastraipa: 

 „Kai keleiviai vežami keliais, vairuotojai 

gali padaryti ne trumpesnę nei 30 

minučių pertrauką, po kurios sektų ne 

trumpesnė kaip 15 minučių pertrauka, 

kurios per laiko tarpą būtų paskirstytos 

taip, kad būtų laikomasi pirmos 

pastraipos reikalavimų.“ 

Or. en 

Pagrindimas 

Keleivius vežantiems vairuotojams turėtų būti suteikta daugiau lankstumo darant pertraukas 

tam, kad galėtų labiau atsižvelgti į keleivių poreikius, nepratęsiant vairavimo trukmės ir 

netrumpinant poilsio laiko ir pertraukų. 

 

Pakeitimas 102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto -a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 5 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 5 dalis pakeičiama taip: 

5. Nukrypstant nuo 2 dalies, per 30 

valandų po kasdienio ar kassavaitinio 

poilsio laikotarpio pabaigos, vairuotojas, 

dirbantis su porininkais, turi būti 

pasinaudojęs kitu mažiausiai 9 valandų 

kasdienio poilsio laikotarpiu. 

„5. Nukrypstant nuo 2 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, daugiausia du kartus per savaitę 

kasdienio poilsio laikotarpį viena valanda, 

jei kasdienio poilsio laikotarpis, 

pasinaudojus nukrypti leidžiančia 

nuostata, yra ne mažiau nei 9 valandos.“; 
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Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu siekiama du kartus per savaitę prailginti vairuotojo darbo trukmę iki 16 valandų, 

neviršijant reglamentuojamos vairavimo trukmės ir siekiant labiau atitikti specifinius turizmo 

sektoriaus poreikius. 

 

Pakeitimas 103 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„6. Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

 

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.“; 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas 104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„6. Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

 

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.“; 

 

Or. fr 

Pagrindimas 

Esamomis vairavimo laiko ir poilsio laiko taisyklėmis galima užtikrinti tiek transporto 

sektoriaus patrauklumą, tiek aukštą transporto ūkio subjektų apsaugos lygį. 

 

Pakeitimas 105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„6 Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

 

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.“; 

 

Or. it 

 

Pakeitimas 106 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

6. Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais, arba 

 

b) dviem normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais, trunkančiais ne 
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mažiau kaip 45 valandas, ir dviem 

sutrumpintais kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais, trunkančiais ne mažiau kaip 

24 valandas. 

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.“; 

 

Or. nl 

 

Pakeitimas 107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„6. Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

 

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.“; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„6. Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

 

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.“; 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūlomos naujos taisyklės pratęsti ataskaitinį laikotarpį vairavimo trukmei ir poilsio 

laikotarpiui nuo 2 iki 4 savaičių apskaičiuoti neigiamai paveiks vairuotojus. Iš tikrųjų dėl to 

vairavimo trukmė gali būti sutelkta į pirmąsias 3 mėnesio savaites, kassavaitinio poilsio 

laikotarpį nukeliant į mėnesio pabaigą. Tai turės neigiamos įtakos vairuotojų profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyrai, vairuotojų nuovargio lygiui ir saugai keliuose. 
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Pakeitimas 109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 6 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„6. Per bet kurias keturias paeiliui 

einančias savaites vairuotojas turi 

pasinaudoti mažiausiai: 

 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

 

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.“; 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas 110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

a) keturiais normaliais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais 
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Or. en 

 

Pakeitimas 111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas  

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais, arba 

Or. pl 

 

Pakeitimas 112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

Or. en 

 

Pakeitimas 113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais arba 

Or. en 

 

Pakeitimas 114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) dviem normaliais ne trumpesniais 

nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir dviem sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

b) vienu normaliu ne trumpesniu nei 

45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu ir trimis sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) vienu normaliu ne trumpesniu nei 

45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu ir trimis sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 
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poilsio laikotarpiais. 

 Jei vairuotojas pasinaudoja sutrumpintu 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu, jis iki 

ketvirtos savaitės, einančios po savaitės, 

kai baigiasi sutrumpintas poilsio 

laikotarpis, turi išnaudoti skirtumą 

(kuriuo pasinaudojama visu iš karto) tarp 

panaudoto poilsio laikotarpio ir 45 

valandų. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu siekiama gerinti įgyvendinamumą ir pasiūlyti papildomų galimybių operatoriams 

geriau planuoti transporto operacijas, o vairuotojams lanksčiau naudotis kompensacijomis 

geresnei profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palaikyti. 

 

Pakeitimas 116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 
ba) vienu normaliu ne trumpesniu nei 

45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu ir trimis sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais; 

Or. pl 

Pagrindimas 

Siūloma taikyti pamatinį keturių savaičių laikotarpį. Tai yra laikotarpis, įvedamas į 

tachografą. Taip bus galima užtikrinti darbo tęstinumą, veiksmingiau vykdyti tarnybines 

pareigas ir ilgiau naudotis normaliu poilsiu vairuotojo nurodytoje vietoje. 
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Pakeitimas 117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) vienu normaliu ne trumpesniu nei 

45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu ir trimis sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) vienu normaliu ne trumpesniu nei 

45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu ir trimis sutrumpintais ne 

trumpesniais nei 24 valandų poilsio 

laikotarpiais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa 
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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 punktą ir ba punktą, 

sutrumpintas kassavaitinio poilsio 

laikotarpis kompensuojamas lygiaverčiu 

poilsiui skirtu laikotarpiu, kuriuo visu iš 

karto pasinaudojama iki ketvirtos savaitės, 

einančios po atitinkamos savaitės, 

pabaigos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies antra 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 punktą, sutrumpintas 

kassavaitinio poilsio laikotarpis 

kompensuojamas lygiaverčiu poilsiui skirtu 

laikotarpiu, kuriuo visu iš karto 

pasinaudojama iki ketvirtos savaitės, 

einančios po atitinkamos savaitės, 

pabaigos. 

Or. pl 

 

Pakeitimas 121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) 6 dalis papildoma šia pastraipa: 
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 „Jei vairuotojas pasinaudoja sutrumpintu 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu, jis iki 

ketvirtos savaitės, einančios po savaitės, 

kai baigiasi sutrumpintas poilsio 

laikotarpis, turi išnaudoti skirtumą 

(kuriuo pasinaudojama visu iš karto) tarp 

panaudoto poilsio laikotarpio ir 45 

valandų.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) įterpiama ši dalis: 

 „6b. Vairuotojai, teikiantys vienkartines 

keleivių vežimo paslaugas, gali nukrypti 

nuo reikalavimo išnaudoti 24 valandų 

poilsio laikotarpį tam tikrą savaitę, jeigu 

jie dirba ne daugiau nei dvylika 24 

valandų laiko tarpų ir prieš pasidedant 

šiems darbo laikotarpiams ir jiems 

pasibaigus išnaudojamas normalus 

kassavaitinio poilsio laikotarpis. Jei 

vairuojama 22.00–6.00 val., transporto 

priemonėje turi būti daugiau nei vienas 

vairuotojas arba 7 straipsnyje nurodytas 

vairavimo laikotarpis turi būti 

sumažinamas iki trijų valandų.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūlomu pakeitimu bendrovėms būtų suteikiama galimybė daug geriau ir veiksmingiau 

pasinaudoti šia pagrindine su turizmu susijusia lankstumo priemone. 
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Pakeitimas 123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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. Poilsis, kuriuo naudojamasi kaip 

kompensacija už sutrumpintą 

kassavaitinio poilsio laikotarpį, turi būti 

pridėtas prie kito ne trumpesnio kaip 9 

valandų poilsio laikotarpio. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pakeitimu siekiama išlaikyti dabartinę Reglamento (EB) Nr. 561/2006 formuluotę, kuria 

suteikiama lankstumo tam, kad kompensaciją būtų galima priskirti kasdieniam ir 

sutrumpintam kassavaitiniam poilsiui. 

 

Pakeitimas 124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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, 

išnaudojamas prieš normalų ne trumpesnį 
nei 45 valandų kassavaitinio poilsio 

laikotarpį arba pridedamas prie jo ir taip 

pratęsiamas, kaip vienas nenutrūkstamo 

poilsio laikotarpis. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 125 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto b a papunktis (naujas)Reglamentas (EB) 

Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ba) 8 dalis pakeičiama taip: 

8. Jei vairuotojas taip nusprendžia, 

kasdienio poilsio ir sutrumpinto 

kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne 

transporto priemonės nuolatinio laikymo 

vietoje galima pasinaudoti transporto 

priemonėje, jei joje kiekvienam vairuotojui 

yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, 

o transporto priemonė stovi vietoje. 

„8. Jei vairuotojas taip nusprendžia, 

kasdienio poilsio laikotarpiais ne 

transporto priemonės nuolatinio laikymo 

vietoje galima pasinaudoti transporto 

priemonėje, jei joje kiekvienam vairuotojui 

yra įrengtos tinkamos miegojimo vietos, o 

transporto priemonė stovi vietoje.“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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: 

Išbraukta. 

a) kurį suteikia arba už kurį sumoka  
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darbdavys, arba 

b) kuris yra vairuotojo gyvenamojoje 

vietoje arba kitoje jo pasirinktoje 

privačioje vietoje. 

 

Or. es 

 

Pakeitimas 127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos 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. 

Išbraukta. 

a) kurį suteikia arba už kurį sumoka 

darbdavys, arba 

 

b) kuris yra vairuotojo gyvenamojoje 

vietoje arba kitoje jo pasirinktoje 

privačioje vietoje. 

 

Or. en 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyme neatsižvelgiama į tai, kad taikyti siūlomas taisykles 45 kassavaitinio 

poilsio valandas praleisti transporto priemonės salone trukdo tai, kad Europos keliuose 

trūksta saugių ir patogių transporto priemonių stovėjimo aikštelių ir būstų. Turime apibrėžti, 

kas yra „tinkamas būstas su tinkamomis miegamosiomis bei sanitarinėmis patalpos“, nes 

remiantis Tarptautinės kelių transporto sąjungos „TRANSPARK“ duomenų bazės 

duomenimis, Vokietijoje yra 352 sunkvežimių stovėjimo aikštelės, iš kurių tik 13 yra saugios ir 

kur suteikiamas būstas. 
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Pakeitimas 128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies įžanginis sakinys 

 

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. 

8a. Normaliais kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais ir ilgiau nei 45 valandas 

trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 

kompensuojamas ankstesnis sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, gali būti naudojamasi 

transporto priemonėje, jeigu joje yra 

tinkama miegamoji vieta, ir, jei įmanoma, 

saugioje ir atitinkami įrengtoje stovėjimo 

aikštelėje. Kitu atveju poilsiu naudojamasi 

tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 

miegamosios bei sanitarinės patalpos. 

 Europos Komisija turėtų remti ir skatinti 

valstybes nares įrengti saugias ir 

atitinkamai pritaikytas stovėjimo aikšteles. 

Europos Komisija turėtų parengti 

ataskaitą apie stovėjimo aikštelių kokybę 

ir koncentraciją valstybėse narėse per 

dvejus metus nuo Reglamento 

įsigaliojimo. Jei Komisija nustato, kad 

stovėjimo aikštelių būklė ir skaičius 

atitinka Europos Sąjungoje vykdomo 

tarptautinio transporto reikalavimus, ji 

turi pasiūlyti tinkamus teisės aktų 

pakeitimus dėl galimybės naudotis poilsiu 

kabinoje. 

Or. pl 

Pagrindimas 

ES vis dar trūksta atitinkamai pritaikytų stovėjimo aikštelių. Dažnai miegas tinkamai 

įrengtoje kabinoje vairuotojui yra geresnė išeitis negu transporto priemonės ir krovinio 

palikimas nesaugioje vietoje ir persikėlimas į abejotinos kokybės viešbutį. Būtina remti 

valstybių narių investicijas į saugias ir atitinkamai pritaikytas stovėjimo aikšteles. 
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Pakeitimas 129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies įžanginė 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. 

Tačiau jais turi būti naudojamasi 

tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 

miegamosios bei sanitarinės patalpos. 

8a. Normaliu kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu jokiu būdu negali būti 

naudojamasi transporto priemonėje. Juo 

turi būti naudojamasi saugioje stovėjimo 

aikštelėje, bet ne transporto priemonės 

kabinoje, o tinkamame būste, kuriame yra 

tinkamos miegamosios bei sanitarinės 

patalpos. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies įžanginė 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, negali būti 

naudojamasi transporto priemonėje. Jais 

turi būti naudojamasi tinkamame būste, 

kuriame yra tinkamos sanitarinės ir 

optimaliam vairuotojo poilsiui pritaikytos 
patalpos ir: 

Or. it 
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Pakeitimas 131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies įžanginė 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. 

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 ir lyčių 

požiūriu tinkamame būste, kuriame yra 

tinkamos miegamosios bei sanitarinės 

patalpos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 132 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies įžanginė 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. Tačiau 

jais turi būti naudojamasi tinkamame būste, 

kuriame yra tinkamos miegamosios bei 

sanitarinės patalpos. 

8a. Normaliais ir sutrumpintais 

kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir ilgiau 

nei 45 valandas trunkančiu kassavaitiniu 

poilsiu, kuriuo kompensuojamas ankstesnis 

sutrumpintas kassavaitinis poilsis, negali 

būti naudojamasi transporto priemonėje. 

Tačiau jais turi būti naudojamasi 

tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 

miegamosios bei sanitarinės patalpos. 

Or. fr 
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Pakeitimas 133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies įžanginė 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. 

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 privačios 

miegamosios bei sanitarinės patalpos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kurį suteikia arba už kurį sumoka 

darbdavys, arba 

a) gali būti naudojamasi transporto 

priemonėje, jeigu joje įrengtos tinkamos 

kiekvienam vairuotojui miegamosios 

vietos, ir transporto priemonė stovi 

patogioje poilsio vietoje, kurioje 

užtikrinamos minimalios sanitarinės 

patalpos, kaip antai dušai ir tualetai, 

Or. en 
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Pakeitimas 135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 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. 

Or. pl 

Pagrindimas 

Vairuotojas neturėtų būti verčiamas grįžti į savo gyvenvietę. Jam turėtų būti suteikta 

galimybė laisvai pasirinkti poilsio vietą. 

 

Pakeitimas 136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 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 vairuotojo 

pasirinktoje privačioje vietoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 a dalies b punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) kuris yra vairuotojo gyvenamojoje 

vietoje arba kitoje jo pasirinktoje privačioje 

vietoje. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Or. it 

 

Pakeitimas 138 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, 

kuriuo kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje ar kitoje vairuotojo pasirinktoje 

privačioje vietoje. Todėl vairuotojo darbas 

turi būti organizuojamas taip, kad dėl 

laiko, praleidžiamo keliaujant namo, 

nesutrumpėtų vairuotojo kassavaitinio 

poilsio laikotarpis. 

 Vairuotojas informuoja transporto įmonę 

ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki 

tokio poilsio laikotarpio, jei juo bus 

naudojamasi kitur, o ne vairuotojo 

gyvenamojoje vietoje. Kai vairuotojas 

pasirenka ilsėtis savo gyvenamojoje 

vietoje, transporto įmonė suteikia 

vairuotojui išteklių grįžti namo. 

Or. en 

 

Pakeitimas 139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 
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Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 bet kuriuo 

ilgiau nei 45 valandas trunkančiu 

kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 

kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje ar kitoje vairuotojo pasirinktoje 

privačioje vietoje. Kai vairuotojai neturi 

galimybės pasinaudoti ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu 

poilsiu, kuriuo kompensuojamas 

sutrumpintas kassavaitinis poilsis, 

vairuotojams turi būti sudaromos sąlygos 

pasinaudoti mažiausiai vienu normaliu 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu savo 

gyvenamojoje vietoje arba kitoje 

vairuotojų pasirinktoje privačioje vietoje 
kas tris paeiliui einančias savaites. 

Vairuotojų kelionės namo arba iš namų 

turi arba būti teikiamos arba apmokamos 

darbdavių, o jei vairuotojai pasirenka kitą 

privačią vietą, turi būti kompensuojama 

tolygiai. Laikas, praleidžiamas keliaujant 

namo arba iš namų ir į privačią vietą arba 

iš jos, negali būti laikomas poilsiu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 
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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 arba kitoje vairuotojo pasirinktoje 

privačioje vietoje kas dvi paeiliui einančias 

savaites. Vairuotojas informuoja 

transporto įmonę ne vėliau nei likus 

vienam mėnesiui iki tokio poilsio 

laikotarpio, jei juo bus naudojamasi kitur, 

o ne vairuotojo gyvenamojoje vietoje. Kai 

vairuotojas pasirenka ilsėtis savo 

gyvenamojoje vietoje, transporto įmonė 

suteikia vairuotojui išteklių grįžti namo. 

Or. it 

 

Pakeitimas 141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 kas tris paeiliui einančias savaites. 

 Naudojimosi normaliu kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu ir ilgiau nei 45 valandas 

trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 

kompensuojamas sutrumpintas 
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kassavaitinis poilsis, kitoje jo pasirinktoje 

vietoje faktą vairuotojas patvirtina savo 

pareiškimu. Pareiškimo pavyzdį nustato 

Komisija. 

Or. pl 

Pagrindimas 

Vairuotojui turėtų būti suteikta galimybė laisvai pasirinkti poilsio vietą, kurioje jis naudotųsi 

savaitiniu poilsiu. 

Pakeitimas 142 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, 

kuriuo kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8b. Transporto ūkio subjektas 

organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 

8b. Transporto ūkio subjektas 

organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 
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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. 

vairuotojai galėtų pasinaudoti ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, 

kuriuo kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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, šalyje, kurioje įsteigta 

bendrovė, kas keturias paeiliui einančias 

savaites. 

Or. en 

 

Pakeitimas 145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8b. Transporto ūkio subjektas 

organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 

8b. Transporto ūkio subjektas 

organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 
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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. 

vairuotojai galėtų pasinaudoti ne mažiau 

kaip vienu normaliu kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas 

trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 

kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, šalyje, kurioje įsteigta 

bendrovė, kas keturias paeiliui einančias 

savaites. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tam, kad būtų užtikrinamas teisinis aiškumas ir įgyvendinamumas, sąvoką „gyvenamoji 

vieta“ siūloma pakeisti sąvoka „šalis, kurioje įsteigta bendrovė“, atliekant patikrinimus 

bendrovių patalpose. Ataskaitinį laikotarpį išplečiant iki keturių savaičių, pasiūlymu siekiama 

nustatyti tikrą keturių savaičių ataskaitinį laikotarpį. 

 

Pakeitimas 146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 kas šešias paeiliui einančias 

savaites. 

Or. en 

 

Pakeitimas 147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 kas dvi paeiliui einančias savaites. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti vairuotojams geras darbo sąlygas bei išvengti pavojų dėl nuovargio ir 

nesaugumo keliuose, vairuotojai turi turėti galimybę kas dvi savaites pasinaudoti vienu 

normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 valandas trunkančiu 

kassavaitiniu poilsiu, kuriuo kompensuojamas sutrumpintas kassavaitinis poilsis. Šis 

pagrįstas laikotarpis nustatytas šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose. 

 

Pakeitimas 148 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8b. Transporto ūkio subjektas 

organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 

vairuotojai trijų viena po kitos einančių 

savaičių laikotarpiu galėtų pasinaudoti ne 

mažiau kaip vienu normaliu kassavaitinio 

poilsio laikotarpiu arba ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, 

kuriuo kompensuojamas sutrumpintas 

8b. Transporto ūkio subjektas 

organizuoja vairuotojų darbą taip, kad 

vairuotojai galėtų pasinaudoti ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, 

kuriuo kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje ar kitoje vairuotojo pasirinktoje 

privačioje vietoje; 
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kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 

atsakingas už tokį vairuotojų darbo 

organizavimą, kad vairuotojai galėtų 

pasinaudoti ilgiau nei 45 valandas 

trunkančiu kassavaitiniu poilsiu, kuriuo 

kompensuojamas sutrumpintas 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje ar kitoje vairuotojo pasirinktoje 

vietoje. 

Or. en 

 

Pakeitimas 150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 b dalis 

 

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 

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 



 

AM\1144455LT.docx 79/101 PE616.837v01-00 

 LT 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje kas tris paeiliui einančias savaites. 

kassavaitinis poilsis, savo gyvenamojoje 

vietoje ar vairuotojų pasirinktoje kitoje 

privačioje vietoje kas tris paeiliui einančias 

savaites. 

Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 c dalis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) 8 straipsnis papildomas šia dalimi: 

 „8c. 8a dalis netaikoma, kai 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

laikotarpiais, sutrumpintais kassavaitinio 

poilsio laikotarpiais ir ilgiau nei 45 

valandas trunkančiu kassavaitiniu 

poilsiu, kuriuo kompensuojamas 

ankstesnis sutrumpintas kassavaitinis 

poilsis, naudojamasi įrengtose 

sertifikuotose vietose, kurioms taikomi 

Komisijos deleguotaisiais aktais nustatyti 

reikalavimai, jeigu transporto priemonė 

stovi vietoje ir joje kiekvienam vairuotojui 

yra įrengta tinkama miegojimo vieta. 

 Šiuose deleguotuosiuose aktuose turi būti 

nurodytos įrengtų sertifikuotų vietų 

savybės, kuriomis užtikrinamas optimalus 

vairuotojų poilsis, taip pat transporto 

priemonių ir jomis gabenamų krovinių 

saugumas.“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) įterpiama ši dalis: 

 „8c. Kasdienio poilsio ir sutrumpinto 

kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne 

transporto priemonės nuolatinio laikymo 

vietoje galima pasinaudoti transporto 

priemonėje, jei joje kiekvienam 

vairuotojui yra įrengtos tinkamos 

miegojimo vietos, o transporto priemonė 

stovi vietoje.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 8 c dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) įterpiama ši dalis: 

 „8c. Valstybės narės nuo šio 

reglamento įsigaliojimo dienos teikia 

Komisijai metinę ataskaitą, kurioje 

nurodoma apie vairuotojams tinkamas 

poilsio patalpas ir saugomas transporto 

priemonių stovėjimo aikšteles jų 

nacionalinėje teritorijoje. Komisija 

įgyvendinimo aktais nustato bendrą 

valstybių narių ataskaitų teikimo 

standartą.“; 

Or. en 
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Pakeitimas 154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 5 punkto c b papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

8 straipsnio 9 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) įterpiama ši dalis: 

 „9a. Nukrypstant nuo 6 ir 8b dalių, 

vairuotojas, teikiantis vienkartines 

keleivių vežimo paslaugas, pasinaudoja 

vidutiniu 45 valandų per savaitę poilsio 

laikotarpiu, apskaičiuotu per ataskaitinį 

laikotarpį, siekiantį iki 13 savaičių. 

Kassavaitiniu ne trumpesniu nei 24 

valandų poilsio laikotarpiu 

pasinaudojama kas savaitę. 

Pasinaudojant nukrypti leidžiančia 

nuostata, per 13 savaičių ataskaitinį 

laikotarpį vairuotojo bendra vairavimo 

trukmė per bet kurį 4 savaičių laikotarpį 

negali viršyti 160 valandų.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siūloma lankstumo priemone bendrovėms būtų suteikta galimybė teikti suderintą paslaugą 

klientams, kartu užkertant kelią nereikalingiems maršruto sutrikimams turizmo versle. 

 

Pakeitimas 155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

9 straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9. Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai 

vairuotojas lydi keltu ar traukiniu 

gabenamą transporto priemonę ir naudojasi 

9. Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai 

vairuotojas lydi keltu ar traukiniu 

gabenamą transporto priemonę ir naudojasi 
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normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba 

sutrumpintu kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti 

pertraukiamas kita veikla, kurios bendra 

trukmė neviršija vienos valandos, daugiau 

kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio 

poilsio arba sutrumpintą kassavaitinio 

poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos 

sąlygos ilsėtis savo gulte ar miegamojoje 

vietoje. 

normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu, tas 

laikotarpis negali būti pertraukiamas kita 

veikla, kurios bendra trukmė neviršija 

vienos valandos, daugiau kaip du kartus. 

Per tą normalų kasdienio poilsio arba 

kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui 

sudaromos sąlygos ilsėtis savo gulte ar 

miegamojoje vietoje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nukrypstant nuo 8 straipsnio, kai vairuotojas lydi keltu ar traukiniu gabenamą transporto 

priemonę ir naudojasi normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu arba kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu, tas laikotarpis negali būti pertraukiamas kita veikla, kurios bendra trukmė 

neviršija vienos valandos, daugiau kaip du kartus. Per tą normalų kasdienio poilsio arba 

kassavaitinio poilsio laikotarpį vairuotojui sudaromos sąlygos ilsėtis savo gulte ar 

miegamojoje vietoje. 

 

Pakeitimas 156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 6a) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jai perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis 

kelia grėsmę saugiam eismui keliuose 

ir (arba) skatina pažeisti šį reglamentą. 

„1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jam perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį.“; 

Or. en 
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Pakeitimas 157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 6a) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jai perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis 

kelia grėsmę saugiam eismui keliuose 

ir (arba) skatina pažeisti šį reglamentą. 

„1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jam perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už greitą 

pristatymą, nuvažiuotą atstumą ir (arba) 

vežamų krovinių kiekį.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 158 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 6a) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jai perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis 

kelia grėsmę saugiam eismui keliuose 

ir (arba) skatina pažeisti šį reglamentą. 

„1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jam perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį.“; 
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Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Pakeitimas 159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

10 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 6a) 10 straipsnio 1 dalis pakeičiama 

taip: 

1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jai perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis 

kelia grėsmę saugiam eismui keliuose 

ir (arba) skatina pažeisti šį reglamentą. 

„1. Transporto ūkio subjektas nemoka 

samdomiems arba jai perduotiems 

vairuotojams jokių mokėjimų, netgi 

premijų ar priedų prie atlyginimo už 

nuvažiuotą atstumą ir (arba) vežamų 

krovinių kiekį.“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

10 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 6a) 10 straipsnyje įterpiama ši dalis: 

 „1a. Valstybės narės nustato 

proporcingas ir atgrasančias sankcijas 1 

dalies nuostatas pažeidžiančioms 

įmonėms.“; 

Or. fr 
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Pakeitimas 161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

12 straipsnio antra pastraipa 

 

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. 

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. Vis dėlto, kasdienio 

vairavimo trukmė gali pailgėti dviem 

valandomis, kai tuojau po vairavimo 

laikotarpio prasideda poilsio laikotarpis, 

kuris trunka ne mažiau kaip 45 valandas 

iš eilės. Toks kasdienio vairavimo laiko 

pratęsimas neturėtų viršyti didžiausio 

bendro vairavimo laiko normos. Ne vėliau 

nei atvykęs į tinkamą būstą, vairuotojas 

įrašymo įrangos registracijos lape ar 

spaudinyje arba darbo grafike ranka įrašo 

šio nukrypimo priežastį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Pasiūlymu siekiama nustatyti ribotą ir aiškiai apibrėžtą keleivinių (turistinių) ir krovininių 

transporto priemonių vairuotojų kasdienio vairavimo trukmės pratęsimą, kad jie galėtų 

pasiekti tinkamą būstą, neviršydami didžiausios leistinos savaitinės ir bendros vairavimo 

trukmės, kuri taikoma visoje ES. Tai suteiktų vairuotojams galimybę pasiekti jų gyvenamąją 

vietą, o jei vežami turistai – nuvežti turistus į viešbutį. 
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Pakeitimas 162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

12 straipsnio antra pastraipa 

 

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. 

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. 

Or. en 

 

Pakeitimas 163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

12 straipsnio antra pastraipa 

 

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 

Jei saugiam eismui keliuose nekeliamas 

pavojus, vairuotojas gali nukrypti nuo 8 

straipsnio 2 dalies ir 8 straipsnio 6 dalies 

antros pastraipos, kad galėtų pasiekti 8 

straipsnio 8 dalyje nurodytą tinkamą būstą 

arba stovėjimo vietą ir ten galėtų ilsėtis. 

Dėl tokio nukrypimo negali būti viršijama 

kasdienio ar kassavaitinio vairavimo 

trukmė arba sutrumpėti kasdienio ar 
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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. 

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. 

Or. es 

Pakeitimas 164 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto b a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įterpiama ši 2a dalis: 

 „2a. Svarstydama 22 straipsnio 2 dalies 

c punktą, Komisija pagal bendrą sutarimą 

parengia ir priima rizikos vertinimo ir 

reitingavimo sistemos kriterijus, 

taikytinus visoms transporto bendrovėms, 

įsteigtoms vienoje iš valstybių narių.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 165 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto c a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

22 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) įterpiama ši dalis: 

 „4a. Siekiant užtikrinti, kad visos 

mobilių darbuotojų Sąjungos taisyklės 

įgyvendinamos sąžiningai, paprastai ir 

veiksmingai, Europos bendra darbo 

institucija yra atsakinga už taisyklių 

tikrinimą ir vykdymą. Ji teikia operatyvinę 
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ir teisinę pagalbą valstybėms narėms, 

socialiniams partneriams ir 

darbuotojams, kad užtikrintų socialinės 

srities teisės aktų vykdymą ir visoje 

Sąjungoje atliktų patikrinimus. 

 Europos bendra darbo institucija 

atsakinga už nacionaliniuose duomenų 

registruose esančių duomenų priežiūrą ir 

galimybę su jais susipažinti.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Už šios direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą atsakinga Komisijos pirmininko Jeano-Claude'o 

Junckerio Pranešime apie Sąjungos padėtį 2017 m. minėta Europos bendra darbo institucija, 

kurią numatoma įsteigti iki 2018 m. pabaigos. 

 

Pakeitimas 166 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto c b papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

22 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 cb) įterpiama ši dalis: 

 „4b. Siekiant užtikrinti didžiausią 

skaidrumą, turėtų būti skelbiamas 

Sąjungos vežėjų, kurie neatitinka svarbių 

teisinių reikalavimų, sąrašas. Tas 

Sąjungos sąrašas grindžiamas 

bendraisiais Sąjungos lygmeniu 

nustatytais ir kasmet Europos bendros 

darbo institucijos peržiūrimais kriterijais. 

Sąjungos sąraše išvardytiems vežėjams 

taikomas draudimas vykdyti veiklą, kuris 

taikomas visose valstybėse narėse. 

Išimtiniais atvejais valstybės narės gali 

imtis vienašalių priemonių. 

Neatidėliotinais atvejais ir kai 

susiduriama su nenumatytomis saugumo 

problemomis, valstybės narės turi 
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galimybę uždrausti vykdyti veiklą savo 

teritorijoje.“; 

Or. en 

Pagrindimas 

Aviacijos sektoriuje yra pasaulinis „juodasis“ oro vežėjų, kurie neatitinka saugos standartų, 

sąrašas. Šiame sąraše esančioms bendrovėms draudžiama vykdyti veiklą tol, kol jos yra tame 

sąraše. Atsižvelgiant į tai, kad kelių transporto sektoriuje galiojančios taisyklės glaudžiai 

susijusios su kelių eismo saugumu, kaip įmanoma greičiau reikėtų sukurti panašų sąrašą, už 

kurį būtų atsakinga kuriama Europos bendra darbo institucija. 

 

Pakeitimas 167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

2 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1) 2 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 

punktu: 

 „ha) išmanusis tachografas – 

skaitmeninis tachografas, naudojantis 

vietos nustatymo paslaugą, grindžiamą 

pasauline palydovinės navigacijos sistema 

(GNSS), kuri automatiškai nustato jo 

buvimo vietą pagal šį reglamentą;“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

2 straipsnio 2 dalies h b punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a) 2 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo 

punktu: 

 „hb) kelių transporto GNSS portalas – 

interneto platforma, kurioje patalpinami 

visi išmaniaisiais tachografais perduoti 

duomenys pagal šį reglamentą;“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

„4. Nuo reikalavimo naujai 

įregistruotose transporto priemonėse įrengti 

tachografą, kaip numatyta 8, 9 ir 10 

straipsniuose, nustatymo dienos valstybėje 

narėje, kuri nėra jų registracijos valstybė 

narė, veikiančiose transporto priemonėse 

sumontuojamas toks tachografas.“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

„4. Per šešis mėnesius nuo reikalavimo 

naujai įregistruotose transporto priemonėse 

įrengti tachografą, kaip numatyta 8, 9 ir 10 

straipsniuose, valstybėje narėje, kuri nėra 

jų registracijos valstybė narė, veikiančiose 

transporto priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose 

transporto priemonėse įrengti tachografą, 

kaip numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

„4. Iki 2020 m. sausio 1 d. 

reikalaujama naujai įregistruotose 

transporto priemonėse įrengti tachografą, 

kaip numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 172 

Jeroen Lenaers 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

„4. Per šešis mėnesius nuo reikalavimo 

naujai įregistruotose transporto priemonėse 

įrengti tachografą, kaip numatyta 8, 9 ir 10 

straipsniuose, valstybėje narėje, kuri nėra 

jų registracijos valstybė narė, visose 

veikiančiose transporto priemonėse 

sumontuojamas išmanusis tachografas.“; 

Or. nl 

Pakeitimas 173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

„4. Praėjus šešiems mėnesiams nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas.“; 

Or. en 
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Pakeitimas 174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip:  

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose 

transporto priemonėse įrengti tachografą, 

kaip numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

„4. Valstybėje narėje, kuri nėra jų 

registracijos valstybė narė, veikiančiose 

krovininėse transporto priemonėse 

išmanusis tachografas turi būti 

sumontuojamas per ketverius metus po 

reikalavimo įrengti tachografą 

nustatymo.“; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Siekiant padidinti kontrolės efektyvumą, užtikrinti tinkamą galiojančių socialinės apsaugos 

taisyklių taikymą ir aukšto lygio apsaugą transporto ūkio subjektams, reikia paspartinti 

išmaniųjų tachografų įrengimą visose krovininėse transporto priemonėse. 

Pakeitimas 175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 1 b punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

3 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 1b) 3 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

4. Praėjus penkiolikai metų nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 

„4. Praėjus dvejiems metams nuo 

reikalavimo naujai įregistruotose transporto 

priemonėse įrengti tachografą, kaip 

numatyta 8, 9 ir 10 straipsniuose, 

valstybėje narėje, kuri nėra jų registracijos 
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valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas. 

valstybė narė, veikiančiose transporto 

priemonėse sumontuojamas toks 

tachografas.“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

9 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a) įterpiamas šis straipsnis: 

 „9a straipsnis 

 1. Transporto įmonės ne tik keičiasi 

duomenimis pagal 9 straipsnį, bet ir 

užtikrina, kad visas duomenų rinkinys, 

nurodytas 4 straipsnio 3 dalyje ir 8 

straipsnio 1 dalyje, būtų saugiomis ryšio 

priemonėmis tikruoju laiku automatiškai 

perduotas iš išmaniojo tachografo į 33a 

straipsnyje nurodytą GNSS portalą. 

 2. Perduoti duomenys saugomi ir 

naudojami laikantis 33a straipsnio.“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 1 b punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

33 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b) įterpiamas šis straipsnis: 

 „33a straipsnis 
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 Kelių transporto GNSS portalas 

 1. Siekdama palengvinti valstybių 

narių kompetentingų institucijų, kurios 

atsakingos už 7 straipsnio 1 dalyje 

nurodytų Sąjungos teisės aktų taikymą 

arba vykdymą, keitimąsi informacija ir 

bendradarbiavimą, Komisija sukuria ir 

tvarko GNSS portalą, kuriame pateikiama 

pagal 9a straipsnį perduodama 

informacija apie vežimo operacijas ir 

vairuotojų veiklą. Komisija užtikrina, kad 

minėtas portalas būtų sujungtas su 31 

straipsnyje nurodyta TACHOnet 

pranešimų sistema, Reglamentu (ES) 

Nr. 1024/2012 įsteigta Vidaus rinkos 

informacine sistema (IMI) ir Reglamente 

(EB) Nr. 1071/2009 nurodytais registrais. 

 2. Komisija, siekdama papildyti šį 

reglamentą, per 18 mėnesių nuo šio 

reglamento įsigaliojimo datos priima 

deleguotuosius aktus pagal 41a straipsnį 

ir nustato GNSS portalo taisykles ir 

savybes bei jo naudojimo sąlygas, taip pat 

užtikrina perduotų duomenų saugojimą ir 

galimybę kompetentingoms priežiūros 

institucijoms jais naudotis tikruoju laiku, 

kelių transporto GNSS portalo sąveikumą 

su 1 dalyje nurodytomis sistemomis ir 

registrais, taip pat su duomenų 

analizavimo ir automatinių pranešimų 

apie galimus Reglamento (EB) 

Nr. 561/2006, Reglamento (ES) 

Nr. 165/2014, Direktyvos 2002/15/EB, 

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, 

Reglamento (EB) Nr. 1072/2009, 

Direktyvos 92/106/EEB ir direktyvos, 

susijusios su vairuotojų komandiravimo 

taisyklėmis, pažeidimus sistema.“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 
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Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

34 straipsnio 7 dalis 

 

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. 

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. 

 Nuo 8, 9 ir 10 straipsnių, kuriuose 

reikalaujama, kad 2019 m. birželio 15 d. 

arba vėliau pirmą kartą įrengiami 

tachografai būtų išmanūs, kuriais 

naudojantis taip pat suteikiama galimybė 

automatiškai registruoti informaciją apie 

kirstą sieną, įsigaliojimo dienos atvykę į 

pirmą planuotą sustoti tinkamą vietą, 

vairuotojai į skaitmeninį tachografą įveda 

tų šalių, kuriose kasdienio darbo laikas 

prasidėjo ir baigėsi, simbolius, taip pat 

informaciją apie tai, kur ir kada jie kirto 

sieną būdami transporto priemonėje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Tokiu būdu siekiama vengti praktinių problemų, pavyzdžiui, vežant keleivius, kai keleiviai turi 

laukti, kol bus rasta tinkama vieta ir įvestas šalies kodas. 

 

Pakeitimas 179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 
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Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

34 straipsnio 7 dalis 

 

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. Atvykęs į pirmą planuotą 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. 

Or. en 

 

Pakeitimas 180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 punktas 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

34 straipsnio 7 dalis 

 

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. Atvykęs į pirmą stovėjimo aikštelę, 

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. 
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Or. it 

 

Pakeitimas 181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

41 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a) įterpiamas šis straipsnis: 

 „41a straipsnis 

 Įgaliojimų delegavimas 

 1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis. 

 2. 33a straipsnio 5 dalyje nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo … [šio reglamento 

įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai 

savaime pratęsiami tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 

 3. 33a straipsnio 5 dalyje nurodytų 

įgaliojimų delegavimą bet kuriuo metu 

gali atšaukti Europos Parlamentas ir 

Taryba. Sprendimu dėl įgaliojimų 

atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus. Sprendimas 

įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 

nedaro poveikio jau galiojančių 
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deleguotųjų aktų galiojimui. 

 4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą 

Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais 

vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros nustatytais principais. 

 5. Apie priimtą deleguotąjį aktą 

Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai. 

 6. Pagal 33a straipsnio 5 dalį 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik 

tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir 

Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia 

prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus 

šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, 

ir Taryba praneša Komisijai, kad 

prieštaravimų nereikš. Europos 

Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 

laikotarpis pratęsiamas dviem 

mėnesiais.“; 

Or. it 

Pakeitimas 182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

36 straipsnio 1 dalies i punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a) 36 straipsnio 1 dalies i punktas 

pakeičiamas taip: 

i) einamosios dienos registracijos 

lapus ir praėjusias 28 dienas naudotus 

registracijos lapus; 

„i) einamosios dienos registracijos 

lapus ir praėjusias 56 dienas naudotus 

registracijos lapus;“; 

Or. en 
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Pakeitimas 183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 b punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

36 straipsnio 1 dalies iii punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2b) 36 straipsnio 1 dalies iii punktas 

pakeičiamas taip: 

iii) tą dieną ir praėjusias 28 dienas 

ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus 

spaudinius, kaip nustatyta šiame 

reglamente ir Reglamente (EB) 

Nr. 561/2006. 

„iii) tą dieną ir praėjusias 56 dienas 

ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus 

spaudinius, kaip nustatyta šiame 

reglamente ir Reglamente (EB) 

Nr. 561/2006.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio pirmos pastraipos 2 c punktas (naujas) 

Reglamentas (ES) Nr. 165/2014 

36 straipsnio 2 dalies ii punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2c straipsnis 

 36 straipsnio 2 dalies ii punktas 

pakeičiamas taip: 

ii) tą dieną ir praėjusias 28 dienas 

ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus 

spaudinius, kaip nustatyta šiame 

reglamente ir Reglamente (EB) 

Nr. 561/2006. 

„ii) tą dieną ir praėjusias 56 dienas 

ranka darytus visus įrašus ir atsispausdintus 

spaudinius, kaip nustatyta šiame 

reglamente ir Reglamente (EB) 

Nr. 561/2006.“; 

Or. en 
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