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Pakeitimas 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, 
S&D frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Pakeitimas 17
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
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employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Pakeitimas 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą. 

Or. pt

Pagrindimas

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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Pakeitimas 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Mobilūs darbuotojai, kurie 
nepatenka į 2006 m. kovo 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 
transportu susijusių socialinių teisės aktų 
suderinimo1 taikymo sritį, turėtų būti 
priskiriami šios direktyvos taikymo sričiai.
1 OL L 102, 2006 4 11, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Dėl to, kad kai kurie mobilūs darbuotojai nepatenka į Reglamento 561/2006/EB dėl vairavimo 
trukmės ir poilsio laikotarpių ir į Darbo laiko direktyvos taikymo sritis, iškraipoma 
konkurencija ir blogėja kelių eismo saugumo padėtis.

Pakeitimas 20
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 2002 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi 
mobiliąja kelių transporto veikla, darbo 
laiko organizavimo nustatyti būtiniausi 
darbo laiko organizavimo reikalavimai, 
siekiant pagerinti asmenų, kurie verčiasi 
mobiliąja kelių transporto veikla, sveikatos 
apsaugą ir saugą, kelių eismo saugumą bei 
suvienodinti konkurencijos sąlygas.

(2) 2002 m. kovo 11 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie 
verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, 
darbo laiko organizavimo nustatyti 
būtiniausi darbo laiko organizavimo 
reikalavimai, siekiant pagerinti asmenų, 
kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto 
veikla, sveikatos apsaugą ir saugą, kelių 
eismo saugumą bei suvienodinti 
konkurencijos sąlygas. Šia direktyva jau 
dabar nustatomi būtiniausi reikalavimai 
ir jos perkėlimas neturi sumažinti 
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darbuotojų apsaugos lygio arba atitikties 
palankesnėms sąlygoms atskirose 
valstybėse narėse, įtrauktoms į 
bendruosius darbo teisės aktus arba 
kolektyvinius susitarimus;

Or. pt

Pakeitimas 21
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Komisija ir valstybės narės turėtų 
keistis pažangiąja patirtimi siekdamos 
nustatyti fiktyvų savarankišką darbą ir 
kovoti su šiuo reiškiniu.

Or. en

Pakeitimas 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos - iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Kadangi Direktyvos 2002/15/EB 
nuostatas valstybės narės aiškina, taiko ir 
jų taikymą kontroliuoja skirtingai, o 
transporto bendrovės ir vairuotojai 
nesilaiko minimalių darbo laiko standartų, 
iškraipoma konkurencija, o vairuotojų 
saugai bei sveikatai kyla pavojus.

(6) Kadangi Direktyvos 2002/15/EB 
nuostatas valstybės narės aiškina ir taiko 
skirtingai bei menkai kontroliuoja jų 
taikymą, o transporto bendrovės ir 
vairuotojai nesilaiko minimalių darbo laiko 
standartų, iškraipoma konkurencija, o 
vairuotojų saugai bei sveikatai kyla 
pavojus.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybės narės, siekdamos sąžiningesnės konkurencijos, turi užtikrinti geresnį Direktyvos 
2002/15/EB nuostatų vykdymą.

Pakeitimas 23
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Reikėtų atkreipti dėmesį į fiktyvaus 
savarankiško darbo reiškinio atsiradimą 
ir plitimą, nes tai labai trukdo imtis 
pastangų ir užtikrinti visiems vienodas 
sąlygas darbo rinkoje; be to, šis reiškinys 
dar labiau pablogina nedeklaruojamo 
darbo padėtį, nes su šia veikla susiję 
darbdaviai nemoka būtinų darbdavių 
įnašų. Reikia imtis tinkamų veiksmų 
siekiant kovoti su šiuo reiškiniu 
nacionaliniu ir Europos lygmenimis ir 
stiprinti kontrolę bei skirti atsakingiems 
darbdaviams baudas. 

Or. el

Pagrindimas

Būtina griežtai kovoti su fiktyvaus savarankiško darbo reiškiniu, nes tai yra nedeklaruojamo 
darbo rūšis ir jis mažina nacionalinių socialinio draudimo sistemų įplaukas.

Pakeitimas 24
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai 
dirbantys vairuotojai turėtų būti pašalinti 

Išbraukta.
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iš Direktyvos 2002/15/EB taikymo srities.

Or. it

Pagrindimas

Savarankiškai dirbantiems asmenims turėtų būti taikomos darbo laiko taisyklės, taigi jie 
turėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel S&D frakcijos vardu, 
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai 
dirbantys vairuotojai turėtų būti pašalinti iš
Direktyvos 2002/15/EB taikymo srities.

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai 
dirbantys vairuotojai turėtų būti įtraukti į
Direktyvos 2002/15/EB taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos 2007 m. ataskaitoje (COM(2007)0266) raginama įtraukti savarankiškai dirbančius 
asmenis į direktyvos taikymo sritį, o 3.2 skyriuje pateikiami visi argumentai, kodėl tai turėtų 
būti padaryta: savarankiškai dirbančių asmenų darbo valandos pernelyg ilgos, be to, jie 
dirba fiziškai sunkų darbą, tai lemia jų nuovargį, taigi akivaizdu, kad kelių eismo saugai 
daromas neigiamas poveikis.

Pakeitimas 26
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai
dirbantys vairuotojai turėtų būti pašalinti 
iš Direktyvos 2002/15/EB taikymo srities.

(7) Visuotinių interesų labui taip pat 
svarbu, kad darbo laiką ir vairavimo 
trukmę bei pertraukas 
reglamentuojančios taisyklės būtų 
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vienodai taikomos visiems 
profesionaliems vairuotojams, įskaitant ir 
savarankiškai dirbančius vairuotojus, kad 
būtų užtikrinti šių darbuotojų saugumas 
ir kelių eismo sauga.

Or. pt

Pakeitimas 27
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai 
dirbantys vairuotojai turėtų būti pašalinti iš 
Direktyvos 2002/15/EB taikymo srities.

(7) Atsižvelgiant į tai, kad 
Direktyvos 2002/15/EB nuostatos buvo 
taikomos savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams tik nuo 2009 m. kovo 23 d., 
dar per anksti atlikti galutinį vertinimą 
dėl poveikio, atsiradusio išplėtus nuostatų 
taikymą savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams. Prieš nusprendžiant 
pašalinti savarankiškai dirbančius 
vairuotojus iš direktyvos taikymo srities, 
Komisija turėtų pateikti direktyvos 
nuostatų perkėlimo valstybėse narėse 
ataskaitą.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar pavargęs vairuotojas, vairuojantis sunkiasvorę transporto 
priemonę, yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Savarankiškai dirbantiems vairuotojams 
direktyvos nuostatos buvo taikomos mažiau nei metus, todėl prieš pakeičiant direktyvą reikia 
įvertinti šių vairuotojų įtraukimo į direktyvos taikymo sritį poveikį.
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Pakeitimas 28
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai 
dirbantys vairuotojai turėtų būti pašalinti 
iš Direktyvos 2002/15/EB taikymo srities.

(7) Atsižvelgiant į Komisijos ataskaitą ir į 
poveikio vertinimą, savarankiškai 
dirbantys transportavimo sektoriaus 
verslininkai turėtų ir toliau likti neįtraukti 
į Direktyvos 2002/15/EB taikymo sritį.

Or. de

Pagrindimas

Vartojant žodžius „transportavimo sektoriaus verslininkai “ tampa aiškiau, kad savarankiškai 
dirbantys vairuotojai yra verslininkai, o ne fiktyvūs savarankiškai dirbantys asmenys. Iki šiol 
darbo laiko ribojimas nebuvo taikomas savarankiškai dirbantiems transportavimo sektoriaus 
verslininkams, todėl formuluotė „turėtų ir toliau likti neįtraukti į“ yra aiškesnė.

Pakeitimas 29
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Jokiame sektoriuje savarankiškai 
dirbantiems asmenims kol kas nėra 
taikomi darbo laiko apribojimai. Vienas iš 
svarbiausių šio darbo požymių yra laisvai, 
tačiau kartu ir atsakingai pasirinkti 
tinkamą darbo laiką. Ši galimybė rinktis 
turėtų būti išsaugota visuose sektoriuose.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų dar kartą pabrėžti savarankiško darbo pobūdį. Savarankiškai dirbantys asmenys – tai 
vieni iš Europos ekonomikos kertinių akmenų. Šioje konstatuojamojoje dalyje Europos 
Parlamentas aiškiai parodo, kad neketina riboti šių darbuotojų laisvės verstis atitinkama 
veikla.
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Pakeitimas 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius vairuotojus apie neigiamą 
poveikį sveikatai ir saugai, taip pat apie 
neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, 
kuris kyla dėl pernelyg ilgų darbo 
valandų, nepakankamo poilsio ir 
netinkamų darbo organizavimo modelių.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Į direktyvą įtraukus nuostatas dėl savarankiškai dirbančių vairuotojų, ši dalis nebebus 
reikalinga.

Pakeitimas 31
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius vairuotojus apie neigiamą 
poveikį sveikatai ir saugai, taip pat apie 
neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, 
kuris kyla dėl pernelyg ilgų darbo valandų, 
nepakankamo poilsio ir netinkamų darbo 
organizavimo modelių.

(8) Pageidautina, kad valstybės narės ir 
ateityje įspėtų savarankiškai dirbančius 
vairuotojus apie neigiamą poveikį sveikatai 
ir saugai, taip pat apie neigiamą poveikį 
kelių eismo saugumui, kuris kyla dėl 
pernelyg ilgų darbo valandų, nepakankamo 
poilsio ir netinkamų darbo organizavimo 
modelių. Taip pat svarbu, kad valstybės 
narės siektų kovoti su fiktyviu 
savarankišku darbu ir užtikrinti, kad 
nebūtų naudojamos nepastovaus darbo 
formos, kai iš tiesų darbas yra nuolatinis; 
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Or. pt

Pakeitimas 32
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius vairuotojus apie neigiamą 
poveikį sveikatai ir saugai, taip pat apie 
neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, 
kuris kyla dėl pernelyg ilgų darbo 
valandų, nepakankamo poilsio ir 
netinkamų darbo organizavimo modelių.

(8) Turint mintyje tai, kad savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams taikomos 
Reglamento (EEB) Nr. 3820/85 nuostatos, 
tačiau netaikomos Direktyvos 93/104/EB 
nuostatos, jiems ir toliau turėtų būti 
taikomos šios direktyvos nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar pavargęs vairuotojas, vairuojantis sunkiasvorę transporto 
priemonę, yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Savarankiškai dirbantiems vairuotojams 
direktyvos nuostatos buvo taikomos mažiau nei metus, todėl prieš pakeičiant direktyvą reikia 
įvertinti šių vairuotojų įtraukimo į direktyvos taikymo sritį poveikį.

Pakeitimas 33
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius vairuotojus apie neigiamą 
poveikį sveikatai ir saugai, taip pat apie 
neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, 
kuris kyla dėl pernelyg ilgų darbo valandų, 

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius transportavimo sektoriaus 
verslininkus apie neigiamą poveikį 
sveikatai ir saugai, taip pat apie neigiamą 
poveikį kelių eismo saugumui, kuris kyla 
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nepakankamo poilsio ir netinkamų darbo 
organizavimo modelių.

dėl pernelyg ilgų darbo valandų, 
nepakankamo poilsio ir netinkamų darbo 
organizavimo modelių.

Or. de

Pagrindimas

Vartojant žodžius „transportavimo sektoriaus verslininkai “ tampa aiškiau, kad savarankiškai 
dirbantys vairuotojai yra verslininkai, o ne fiktyvūs savarankiškai dirbantys asmenys.

Pakeitimas 34
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius vairuotojus apie neigiamą 
poveikį sveikatai ir saugai, taip pat apie 
neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, 
kuris kyla dėl pernelyg ilgų darbo valandų, 
nepakankamo poilsio ir netinkamų darbo 
organizavimo modelių.

(8) Vis dėlto pageidautina, kad valstybės 
narės ir ateityje įspėtų savarankiškai 
dirbančius vairuotojus apie neigiamą 
poveikį sveikatai ir saugai, taip pat apie 
neigiamą poveikį kelių eismo saugumui, 
kuris kyla dėl pernelyg ilgų darbo valandų, 
nepakankamo poilsio ir netinkamų darbo 
organizavimo modelių. Jei savarankiškai 
dirbantis vairuotojas pažeidžia 
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytas 
vairavimo trukmės ir pertraukų taisykles 
tokiu būdu, kad atsiranda pagrindas 
manyti, jog ir kiti šio savarankiškai 
dirbančio vairuotojo darbo modeliai gali 
turėti neigiamų pasekmių kelių eismo 
saugumui, valstybės narės turėtų imtis 
atitinkamų veiksmų, siekdamos ištirti šio 
vairuotojo darbo organizavimo modelius 
ir, jei reikia, skirti baudas pagal 
nacionalinius įstatymus. 

Or. en

Pagrindimas

Une violation grave des temps de conduite et de repos par un conducteur indépendant peut 
indiquer que celui-ci travaille par ailleurs selon des rythmes qui ont des effets néfastes sur la 
sécurité routière. Dans la plupart des États membres, la conduite en état de fatigue est 
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punissable. Par conséquent, si un conducteur indépendant transgresse les dispositions en 
matière de temps de conduite et de repos dans une mesure qui peut laisser supposer que 
d'autres rythmes de travail de ce conducteur risquent également d'avoir des effets néfastes sur 
la sécurité routière, cette situation doit faire l'objet d'une enquête et être sanctionnée.

Pakeitimas 35
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Norint padidinti saugumą keliuose ir 
atsižvelgiant į pasikeitusią krovinių 
vežimo sistemos struktūrą, turėtų būti 
apsvarstyta galimybė išplėsti Reglamento 
(EB) Nr. 561/2006 taikymo sritį, jei tai 
būtų pagrįsta atlikus poveikio tyrimą, 
siekiant jo nuostatas taikyti taip pat ir 
mažiau kaip 3,5 t sveriančių krovininio 
transporto priemonių, pvz., kurių svoris 
nuo 2,8 t iki 3,5 t, vairuotojams.

Or. en

Pakeitimas 36
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Kadangi krovinių krovimas ir 
iškrovimas yra vairuotojo darbo, kuris 
gali sukelti nuovargį, dalis, reikėtų 
apsvarstyti galimybę įtraukti šią veiklą į 
vairavimo laiko trukmę. Todėl, siekiant 
įgyvendinimo tikslo, Komisija turėtų būti 
paraginta ištirti automatinio laiko, 
skiriamo krovinių krovimui ir iškrovimui, 
registravimo galimybę pasitelkus 
skaitmeninį tachografą. 
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Or. en

Pagrindimas

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Pakeitimas 37
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Siekiant pagerinti kelių eismo 
saugumą, reikėtų apsvarstyti galimybę 
pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 
siekiant padaryti, kad pertraukų, skirtų 
poilsiui, sistema būtų lankstesnė tam, kad 
krovininių transporto priemonių 
vairuotojams, neperžengiant dviejų 
savaičių 90 valandų vairavimo trukmės 
ribos ir atitinkamai kasdien ir kas savaitę 
darant pertraukas, skirtas poilsiui, būtų 
leidžiama atlikti iki 12 kasdienio 
vairavimo periodų nereikalaujant 
privalomai paimti poilsio savaitę prieš 
pasibaigiant šiems periodams. 

Or. es

Pagrindimas

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
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facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Pakeitimas 38
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Visiems vairuotojams, mobiliems 
darbuotojams ir savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam 
tikrų su kelių transportu susijusių 
socialinių teisės aktų suderinimo. 
Visuotinai svarbu, kad visiems 
vairuotojams būtų tinkamai taikomos 
vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpio 
taisyklės ir kad būtų užtikrinta veiksminga 
šių taisyklių taikymo priežiūra, o 
nesilaikant šio reglamento reikalavimų 
būtų skiriamos atitinkamos bausmės.

Or. hu

Pakeitimas 39
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Reglamento (EB) Nr. 561/2006 
taikymo srities išplėtimas transporto 
priemonėms, kurių svoris mažesnis kaip 
3,5 t, akivaizdžiai prieštarauja Europos 
Sąjungos skelbiamam tikslui mažinti 
biurokratiją. Europos Sąjungoje nebus 
siūlomas joks Reglamento (EB) 
Nr. 561/2006 taikymo srities išplėtimas 
transporto priemonėms, kurių svoris 
mažesnis kaip 3,5 t. 
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Or. de

Pagrindimas

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Pakeitimas 40
Csaba Sógor

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Norint padidinti saugumą keliuose ir 
atsižvelgiant į pasikeitusią krovinių 
vežimo sistemos struktūrą, turėtų būti 
apsvarstyta galimybė išplėsti 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo 
sritį siekiant jo nuostatas taikyti taip pat ir 
mažiau kaip 3,5 t sveriančių transporto 
priemonių, kurios naudojamos verslo 
tikslais, vairuotojams.

Or. hu

Pakeitimas 41
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Bendrijos teisės aktai yra veiksmingi 
ir efektyvūs tik tuo atveju, jei juos 
įgyvendina visos valstybės narės, jie 
vienodai taikomi visiems susijusiems 
subjektams ir reguliariai bei veiksmingai 

(10) Sąjungos teisės aktai yra veiksmingi 
ir efektyvūs tik tuo atveju, jei juos tinkamai 
įgyvendina visos valstybės narės, jie 
vienodai taikomi visiems susijusiems 
subjektams ir reguliariai bei veiksmingai 
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kontroliuojami. kontroliuojami ir jeigu už pažeidimus 
numatytos sankcijos, laikantis valstybėse 
narėse nustatytos galiojančios tvarkos.

Or. de

Pagrindimas

Laikantis subsidiarumo principo, ES valstybėse narėse jau taikomos sankcijos už darbo laiko 
pažeidimą neturi būti pakeistos ES sankcijų reikalavimais. Taigi už pažeidimus turėtų būti 
baudžiama pagal valstybėse narėse nustatytą tvarką.

Pakeitimas 42
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Bendrijos teisės aktai yra veiksmingi 
ir efektyvūs tik tuo atveju, jei juos 
įgyvendina visos valstybės narės, jie 
vienodai taikomi visiems susijusiems 
subjektams ir reguliariai bei veiksmingai 
kontroliuojami.

(10) Bendrijos teisės aktai yra veiksmingi 
ir efektyvūs tik tuo atveju, jei juos 
tinkamai įgyvendina visos valstybės narės, 
jie vienodai taikomi visiems susijusiems 
subjektams ir reguliariai bei veiksmingai 
kontroliuojami, ir jeigu imamasi 
atitinkamų veiksmų pažeidimų atveju.

Or. en

Pakeitimas 43
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Bendrijos teisės aktai yra veiksmingi 
ir efektyvūs tik tuo atveju, jei juos 
įgyvendina visos valstybės narės, jie 
vienodai taikomi visiems susijusiems 
subjektams ir reguliariai bei veiksmingai 
kontroliuojami.

(10) Bendrijos teisės aktai yra veiksmingi 
ir efektyvūs tik tuo atveju, jei juos 
įgyvendina visos valstybės narės, jie 
vienodai taikomi visiems susijusiems 
subjektams ir reguliariai bei veiksmingai 
kontroliuojami ir vertinami.
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Or. el

Pagrindimas
Vertinimas yra labai svarbus aspektas, nes jį atlikus galima nustatyti, ar reikia ką nors 
koreguoti, ar ne.

Pakeitimas 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Stebėti, ar laikomasi reikalavimų –
sudėtinga užduotis, nes stebėsenos procese 
dalyvauja daug subjektų, todėl reikalingas 
tiek valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas, tiek pačių valstybių 
narių bendradarbiavimas.

(11) Stebėti, ar laikomasi reikalavimų –
sudėtinga užduotis, nes stebėsenos procese 
dalyvauja daug subjektų, todėl reikalingas 
informacijos teikimas laiku, 
koordinavimas ir tiek valstybių narių ir 
Komisijos bendradarbiavimas, tiek pačių 
valstybių narių bendradarbiavimas.

Or. bg

Pakeitimas 45
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Stebėti, ar laikomasi reikalavimų –
sudėtinga užduotis, nes stebėsenos procese 
dalyvauja daug subjektų, todėl reikalingas 
tiek valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas, tiek pačių valstybių 
narių bendradarbiavimas.

(11) Stebėti, ar laikomasi reikalavimų –
sudėtinga užduotis, nes stebėsenos procese 
dalyvauja daug subjektų, todėl reikalingas 
tiek valstybių narių ir Komisijos 
bendradarbiavimas, tiek pačių valstybių 
narių bendradarbiavimas. Reikėtų atkreipti 
dėmesį į socialinių partnerių indėlį 
stebint, ar laikomasi reikalavimų, ir 
užtikrinant jų vykdymą.

Or. en
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Pakeitimas 46
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) Valstybės narės turi užtikrinti, kad 
socialiniai partneriai gausiai ir aktyviai 
dalyvautų atitikties 
Direktyvos 2002/15/EB nuostatoms 
stebėsenos procese, taip pat vertinant šios 
stebėsenos rezultatus ir informavimo 
procese.

Or. el
Pagrindimas

Socialinių partnerių dalyvavimas labai svarbus visais lygmenimis. Jie turėtų dalyvauti stebint 
direktyvos įgyvendinimą ir atitiktį jos nuostatoms, taip pat vertinant rezultatus ir teikiant 
informaciją turimomis informavimo ir ryšių priemonėmis. Tokiu būdu kompetentingos 
institucijos turės išsamią visapusišką informaciją apie direktyvos vykdymo pažangą ir poveikį.

Pakeitimas 47
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Todėl siekiant ištaisyti su taisyklių 
įgyvendinimu, taikymu ir to taikymo 
kontrole susijusius trūkumus 
Direktyvą 2002/15/EB yra tikslinga 
atnaujinti, paaiškinant jos taikymo sritį, 
sustiprinant valstybių narių administracinį 
bendradarbiavimą ir skatinant keistis 
informacija bei gerąja patirtimi.

(12) Todėl siekiant veiksmingai ištaisyti su 
taisyklių įgyvendinimu, taikymu ir to 
taikymo kontrole susijusius trūkumus 
Direktyvą 2002/15/EB yra tikslinga 
atnaujinti, paaiškinant jos taikymo sritį, iš 
esmės sustiprinant valstybių narių 
administracinį bendradarbiavimą, siekiant 
kiek įmanoma labiau sumažinti 
nereikalingą administracinę naštą, ir 
skatinant keistis informacija bei gerąja 
patirtimi.

Or. el
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Pagrindimas
Kontrolė turėtų būti veiksminga, o nereikalinga administracinė našta privalo būti sumažinta. 
Valstybės narės turi kuo geriau bendradarbiauti siekdamos užtikrinti sėkmingą direktyvos 
įgyvendinimą ir visišką atitiktį jos nuostatoms. 

Pakeitimas 48
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Todėl siekiant ištaisyti su taisyklių 
įgyvendinimu, taikymu ir to taikymo 
kontrole susijusius trūkumus 
Direktyvą 2002/15/EB yra tikslinga 
atnaujinti, paaiškinant jos taikymo sritį, 
sustiprinant valstybių narių administracinį 
bendradarbiavimą ir skatinant keistis 
informacija bei gerąja patirtimi.

(12) Todėl siekiant ištaisyti su taisyklių 
įgyvendinimu, taikymu ir to taikymo 
kontrole susijusius trūkumus 
Direktyvą 2002/15/EB yra tikslinga 
atnaujinti, paaiškinant jos taikymo sritį, 
sustiprinant valstybių narių administracinį 
bendradarbiavimą ir skatinant keistis 
informacija bei pažangiąja patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant pagerinti keitimąsi 
duomenimis, turėtų būti sukurta Europos
keitimosi informacija sistema. Taikant šią 
sistemą būtų sudaroma galimybė ateityje 
atlikti darbo laiko patikras keliuose kitoje 
valstybėje narėje.

Or. en
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Pakeitimas 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Siekiant dar labiau pagerinti kelių 
eismo saugumą, reikia apsvarstyti, ar 
socialiniai teisės aktai, visų pirma 
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, turėtų 
būti taikomi visose kelių transporto 
situacijose, t. y., įskaitant lengvesnes negu 
3,5 tonos transporto priemones, kurios 
naudojamos verslo tikslais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti saugumą, į Reglamento (EEB) Nr. 3820/85, kuriame vairuotojams 
nustatomos bendros vairavimo trukmių, pertraukų ir poilsio laikotarpių taisyklės, taip pat ir į 
Direktyvos 2002/15/EB taikymo sritį turėtų būti įtrauktos ir lengvesnės negu 3,5 tonos 
transporto priemonės.

Pakeitimas 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Siekiant išvengti nereikalingos 
administracinės naštos savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams, būtų tikslinga 
neskirti jiems kitų darbo laiko 
registravimo įpareigojimų, išskyrus 
registravimą, atliktą taikant tachografą.

Or. en
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Pakeitimas 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Komisijai turėtų būti suteikiami 
įgaliojimai pagal Sutarties 290 straipsnio 
nuostatas priimti deleguotuosius aktus dėl 
stebėsenos ir darbo laiko kontrolės 
dažnumo ir sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 53
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 punktas (naujas) 
Direktyva 2002/15/EB
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-1) 1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:
Šios direktyvos tikslas – nustatyti 
būtiniausius darbo laiko organizavimo 
reikalavimus, ypač susijusius su 
pertraukomis, poilsio laiku ir kitu buvimo 
darbo vietoje laiku, siekiant pagerinti 
profesionalų, kurie verčiasi mobiliąja 
kelių transporto veikla, sveikatos apsaugą 
ir saugą, nesumažinant jų darbo 
užmokesčio, taip pat pagerinti kelių eismo 
saugumą bei suvienodinti konkurencijos 
sąlygas.

Or. pt
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Pakeitimas 54
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime. Ši direktyva taip pat taikoma 
3 straipsnio d punkto antrajame sakinyje 
apibrėžtiems mobiliems darbuotojams.

1. Direktyva taikoma mobiliems 
darbuotojams, dirbantiems valstybėse 
narėse įsteigtose įmonėse, dalyvaujančiose 
Reglamente (EEB) Nr. 561/2006 
apibrėžtoje kelių transporto veikloje arba, 
jei to nepakanka, AETR susitarime.

Or. en

Pakeitimas 55
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime.

1. Direktyva taikoma mobiliems 
darbuotojams, dirbantiems valstybėse 
narėse įsteigtose įmonėse, dalyvaujančiose 
Reglamente (EEB) Nr. 561/2006 
apibrėžtoje kelių transporto veikloje arba, 
jei to nepakanka, AETR susitarime.

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio
d punkto antrajame sakinyje apibrėžtiems
mobiliems darbuotojams.

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio
e punkte apibrėžtiems savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams. Vėliausiai po 
trejų metų po 2009 m. kovo 23 d. Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
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pranešimą. Pranešime nagrinėjami 
direktyvos taikymo srities išplėtimo 
savarankiškai dirbantiems vairuotojams 
padariniai kelių eismo saugumo, 
konkurencingumo, profesijos 
struktūrizavimo būdo ir socialinių aspektų 
požiūriu. Išnagrinėjama kiekvienos 
valstybės narės padėtis, susijusi su 
transporto sektoriaus struktūra ir kelių 
transporto srityje dirbančių asmenų darbo 
sąlygomis. Komisija, remdamasi šiuo 
pranešimu, pateikia pasiūlymą, kuriuo 
siekiama: 
- nustatyti šios direktyvos taikymo srities 
išplėtimo savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams sąlygas, kurios būtų 
taikomos vairuotojams, kurie nevykdo 
kelių transporto operacijų kitose 
valstybėse narėse ir kurie dėl objektyvių 
priežasčių yra ribojami vietos sąlygų, pvz., 
atoki vietovė, dideli atstumai šalies viduje 
ir ypatingos konkurencijos sąlygos, arba
- neįtraukti savarankiškai dirbančių 
vairuotojų į direktyvos taikymo sritį.

Or. de
Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar vairuotojas yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Reglamento 
(EB) Nr. 561/2006 nuostatų nepakanka. Jos reglamentuoja ilgiausią vairavimo trukmę, 
pertraukas ir trumpiausiu poilsio laikotarpius, tačiau nereglamentuoja maksimalaus darbo 
laiko. Šios nuostatos apima tik fiktyvius savarankiškai dirbančius asmenis, todėl nuolat kyla 
problemų dėl fiktyvių ir tikrų savarankiškai dirbančių vairuotojų atskyrimo ir atsiranda 
galimybių apeiti teisės aktus. 

Pakeitimas 56
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime.

1. Ši direktyva taikoma direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime.

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio 
d punkto antrajame sakinyje apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams.

Ji taip pat taikoma 3 straipsnio d punkto 
antrajame sakinyje apibrėžtiems mobiliems 
darbuotojams.

Vadovaujantis šia direktyva, bet koks 
asmuo, kuris verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, laikomas mobiliu 
darbuotoju, kaip apibrėžta 3 straipsnio 
d punkte, nebent minėtasis asmuo 
pagrįstų, kad jo individualiu atveju 
netaikomas nė vienas 3 straipsnio 
d punkto antro papunkčio i, ii, iii, iv ir v 
dalyse nurodytas požymis.

Or. en

Pakeitimas 57
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime.

1. Ši direktyva taikoma mobiliems 
darbuotojams, dirbantiems valstybėse 
narėse įsteigtose įmonėse, dalyvaujančiose 
Reglamente (EEB) Nr. 561/2006 
apibrėžtoje kelių transporto veikloje arba, 
jei to nepakanka, AETR susitarime.



AM\805249LT.doc 27/63 PE431.178v02-00

LT

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio 
d punkto antrajame sakinyje apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams.

Ši direktyva taip pat taikoma
savarankiškai dirbantiems vairuotojams.

Or. pt

Pakeitimas 58
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime.

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime. Ji taip pat taikoma šios 
direktyvos 3 straipsnio e punkte 
numatytiems savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams. 

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio 
d punkto antrajame sakinyje apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams.

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio 
d punkto antrajame sakinyje apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams.

Or. it

Pagrindimas
Darbo laiko taisyklės turėtų būti taikomos visiems asmenims, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, nepaisant to, ar jie samdomi, ar savarankiškai dirbantys darbuotojai.
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Pakeitimas 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu ir Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Direktyva taikoma šios direktyvos 
3 straipsnio d punkte apibrėžtiems
mobiliems darbuotojams, dirbantiems 
valstybėse narėse įsteigtose įmonėse, 
dalyvaujančiose Reglamente (EEB) 
Nr. 561/2006 apibrėžtoje kelių transporto 
veikloje arba, jei to nepakanka, AETR 
susitarime.

1. Ši direktyva taikoma mobiliems 
darbuotojams, dirbantiems valstybėse 
narėse įsteigtose įmonėse, dalyvaujančiose 
Reglamente (EEB) Nr. 561/2006 
apibrėžtoje kelių transporto veikloje arba, 
jei to nepakanka, AETR susitarime.

Ši direktyva taip pat taikoma 3 straipsnio 
d punkto antrajame sakinyje apibrėžtiems 
mobiliems darbuotojams.

Nuo 2009 m. kovo 23 d. ji taikoma
savarankiškai dirbantiems vairuotojams.

Or. en

Pagrindimas
Komisijos 2007 m. ataskaitoje (COM(2007)266 galutinis) raginama įtraukti savarankiškai 
dirbančius asmenis į direktyvos taikymo sritį, o 3.2 skyriuje pateikiami visi argumentai, kodėl 
tai turėtų būti padaryta: savarankiškai dirbančių asmenų darbo valandos pernelyg ilgos, tai 
lemia jų nuovargį, taigi akivaizdu, kad kelių eismo saugai daromas neigiamas poveikis.

Pakeitimas 60
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva netaikoma savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams.

Or. de
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Pagrindimas
Savarankiškai dirbantys asmenys dirba savo atsakomybei ir savo pačių rizikai ir gali laisvai 
planuoti savo veiklą bei darbo valandas. Pernelyg didelis reglamentavimas iš esmės pažeidžia 
šį darbo principą. Siekdama užtikrinti kelių eismo saugumą ES jau patvirtino nuostatas dėl 
vairavimo laiko ir pertraukų (Reglamentas (EB) Nr. 561/2006), kurios taikomos visiems 
vairuotojams Europoje (nepaisant, ar jie savarankiškai dirbantys, ar ne) ir griežtai reguliuoja 
jų darbo valandas.

Pakeitimas 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu ir Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto b papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) 2 ir 3 dalyse nuoroda „Direktyvos 
93/104/EB“ pakeičiama nuoroda 
„Direktyvos 2003/88/EB“.

Išbraukta.

Or. en
Pagrindimas

Komisijos 2007 m. ataskaitoje (COM(2007)266 galutinis) raginama įtraukti savarankiškai 
dirbančius asmenis į direktyvos taikymo sritį, o 3.2 skyriuje pateikiami visi argumentai, kodėl 
tai turėtų būti padaryta: savarankiškai dirbančių asmenų darbo valandos pernelyg ilgos, tai 
lemia jų nuovargį, taigi akivaizdu, kad kelių eismo saugai daromas neigiamas poveikis.

Pakeitimas 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas S&D frakcijos vardu ir Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punkto c papunktis
Direktyva 2002/15/EB
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) 4 dalyje nuoroda „Reglamento (EEB) 
Nr. 3820/85/EB“ pakeičiama nuoroda 

Išbraukta.
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„Reglamento (EB) Nr. 561/2006/EB“.

Or. en

Pagrindimas
Komisijos 2007 m. ataskaitoje (COM(2007)266 galutinis) raginama įtraukti savarankiškai 
dirbančius asmenis į direktyvos taikymo sritį, o 3.2 skyriuje pateikiami visi argumentai, kodėl 
tai turėtų būti padaryta: savarankiškai dirbančių asmenų darbo valandos pernelyg ilgos, tai 
lemia jų nuovargį, taigi akivaizdu, kad kelių eismo saugai daromas neigiamas poveikis.

Pakeitimas 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) a punkto 2 dalyje išbraukiamas pirmas 
sakinys. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas
Svarbu atkurti pradinį tekstą ir taikyti savarankiškai dirbantiems vairuotojams tą pačią darbo 
laiko apibrėžtį, išskyrus administracinį darbą, kurį sunku kontroliuoti.

Pakeitimas 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) a punkto 2 dalyje išbraukiamas pirmas 
sakinys.

a) a punkto 2 papunktyje pirmas sakinys 
keičiamas taip: 

„Savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams taikomas tas pats laiko 
apibrėžimas nuo darbo dienos pradžios 
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iki pabaigos (įskaitant nustatytą darbo 
laiko trukmę, bendrai apskaičiuotą iii, iv 
ir v dalyse nurodytai veiklai), kurio metu 
savarankiškai dirbantis vairuotojas yra 
savo darbo vietoje, kliento žinioje ir 
atlieka savo funkcijas arba užsiima kita 
veikla nei bendras administracinis 
darbas, kuris nėra tiesiogiai susijęs su 
konkrečia atliekama transporto veikla.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti savarankiškai dirbančių vairuotojų administracinę naštą, jie gali 
apskaičiuoti nustatytą darbo laiko trukmę iii, iv ir v dalyse nurodytai veiklai. iii dalyje 
nurodyta veikla – pagalba įlaipinant keleivius į transporto priemonę ir išlaipinant iš 
transporto priemonės, gali būti registruojama skaitmeniniu tachografu, ir todėl neturėtų būti 
įtraukta į nustaytą darbo laiko trukmę.

Pakeitimas 65
Ilda Figueiredo 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) a punkto 2 dalyje išbraukiamas pirmas 
sakinys.

a) b punkto pabaigoje įterpiama ši 
pastraipa:
„Į šį laikotarpį atsižvelgiama darbo 
užmokesčio tikslais.“

Or. pt

Pakeitimas 66
Licia Ronzulli 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 papunktis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) a punkto 2 dalyje išbraukiamas pirmas 
sakinys.

a) a punkto 2 dalyje pirmas sakinys 
keičiamas šitaip: „Savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams taikomas tas 
pats laiko apibrėžimas nuo darbo dienos 
pradžios iki pabaigos (nustatytą darbo 
laiko trukmę apskaičiuojant šio straipsnio 
1 papunkčio iii, iv ir v dalyse nurodytai 
veiklai), kurio metu savarankiškai 
dirbantis vairuotojas yra savo darbo 
vietoje, kliento žinioje ir atlieka savo 
funkcijas arba užsiima kita veikla nei 
bendras administracinis darbas, kuris 
nėra tiesiogiai susijęs su konkrečia 
atliekama transporto veikla.“

Or. it

Pagrindimas
Siekiant sumažinti savarankiškai dirbančių vairuotojų administracinę naštą, numatoma, kad 
jie gali apskaičiuoti nustatytą darbo laiko trukmę iii, iv ir v dalyse nurodytai veiklai.

Pakeitimas 67
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) a punkto 2 dalyje išbraukiamas pirmas 
sakinys.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas
Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar vairuotojas yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Reglamento 
(EB) Nr. 561/2006 nuostatų nepakanka. Jos reglamentuoja ilgiausią vairavimo trukmę, 
pertraukas ir trumpiausiu poilsio laikotarpius, tačiau nereglamentuoja maksimalaus darbo 
laiko. Šios nuostatos apima tik fiktyvius savarankiškai dirbančius asmenis, todėl nuolat kyla 
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problemų dėl fiktyvių ir tikrų savarankiškai dirbančių vairuotojų atskyrimo ir atsiranda 
galimybių apeiti teisės aktus. 

Pakeitimas 68
Marian Harkin 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto a a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) „kliento įmonė“ – tai bet koks fizinis 
ar juridinis asmuo, kuriam nusamdytas 
vairuotojas ir kuris prižiūri vairuotoją ir 
jam vadovauja;

Or. en

Pakeitimas 69
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) d punktas papildomas tokiu sakiniu: Išbraukta.
„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet 
kokį kitą hierarchinį darbo santykį, 
tačiau:
kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos;
kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno;
kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 



PE431.178v02-00 34/63 AM\805249LT.doc

LT

keliais klientais.“

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar vairuotojas yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Reglamento 
(EB) Nr. 561/2006 nuostatų nepakanka. Jos reglamentuoja ilgiausią vairavimo trukmę, 
pertraukas ir trumpiausiu poilsio laikotarpius, tačiau nereglamentuoja maksimalaus darbo 
laiko. Šios nuostatos apima tik fiktyvius savarankiškai dirbančius asmenis, todėl nuolat kyla 
problemų dėl fiktyvių ir tikrų savarankiškai dirbančių vairuotojų atskyrimo ir atsiranda 
galimybių apeiti teisės aktus. 

Pakeitimas 70
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) d punktas papildomas tokiu sakiniu: b) h punktas pakeičiamas taip:

„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet 
kokį kitą hierarchinį darbo santykį, 
tačiau:

„h) „nakties laikas“ — tai nacionalinės 
teisės aktais apibrėžiamas [...] laikas 
laikotarpiu nuo 20.00 val. iki 07.00 val.“

i) kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos;
ii) kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso 
nuo gauto pelno;
iii) kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 
keliais klientais.“

Or. pt



AM\805249LT.doc 35/63 PE431.178v02-00

LT

Pakeitimas 71
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) d punktas papildomas tokiu sakiniu: b) d punktas papildomas tokiu sakiniu:
„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet kokį 
kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau:

„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris oficialiai nėra susietas 
su darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet 
kokį kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau
iš tiesų yra susietas darbo ryšiais su 
darbdaviu, kaip apibrėžta valstybių narių 
teisės aktuose.“

kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos;
kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno;
kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 
keliais klientais.“

Or. es

Pakeitimas 72
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2) d punktas papildomas tokiu sakiniu: 2) d punktas papildomas tokiu sakiniu:

„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet kokį 
kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau:

„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet kokį 
kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau:
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i) kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos;

i) kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos ir (arba)

ii) kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno;

ii) kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno ir (arba)

iii) kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 
keliais klientais.“

iii) kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 
keliais klientais.“

Or. el

Pagrindimas
Pagal šią formuoluotę iš apibrėžties apimties nepašalinami kai kurie atvejai ir išsamiau 
apimamas fiktyvaus savarankiško dirbo klausimas.

Pakeitimas 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari ir Olle Ludvigsson

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto b papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet kokį 
kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau:

„mobilus darbuotojas“ taip pat reiškia bet 
kurį asmenį, kuris nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet kokį 
kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau
kuriam būdingas vienas iš šių požymių:

i) kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos;

i) kuris yra pavaldus kliento įmonei, t. y. 
kuris negali laisvai organizuoti savo darbo 
vietos, laiko ir atitinkamos darbinės 
veiklos arba atlikdamas darbą turi 
paklusti kitos šalies įsakymams ir 
nurodymams;

ii) kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno;

ii) kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno ir kuris yra ekonomiškai, 
finansiškai ir socialiai priklausomas nuo 
kitam asmeniui priklausančiai įmonei ir 
tos įmonės atlikto darbo; kuriam: nuolat 
mokamas atlyginimas – vienintelis ar 
pagrindinis darbuotojo pajamų šaltinis; 
mokama natūra, pvz., maistu, suteikiant 
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būstą ar galimybę naudotis transportu; 
užtikrinamos teisės į, pvz., savaitinį poilsį 
ir į kasmetines atostogas; darbą užsakiusi 
šalis atlygina už kelionės, kuri buvo 
būtina darbui atlikti, išlaidas;

iii) kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 
keliais klientais.“

iii) kuris negali individualiai ar 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais turėti ryšių su 
keliais klientais.“

iiia) kurio darbas labai panašus į 
ankstesnį darbą, vykdytą tos pačios 
perkančiosios organizacijos užsakymu;
iiib) kurio darbas apima šalies, kuri 
užsako darbą, teikiamus įrankius, 
medžiagas ir mašinas; 
iiic) kurio transporto priemonė jam 
nepriklauso nuosavybės teise ar jis jos 
nenuomoja;
Siekiant užtikrinti, kad savarankiškai 
dirbančio asmens statusas nekeltų 
abejonių, įrodymų našta visais atvejais 
tenka savarankiškai dirbančiam 
darbuotojui.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad fiktyvaus savarankiškai dirbančio asmens apibrėžtis būtų veiksminga, būtina šią 
apibrėžti stiprinti, be to, neturėtų būti palikta jokių galimybių piktnaudžiauti teisės aktais ir 
juos apeiti ir būtina imtis priemonių, skirtų atgrasyti nuo fiktyvaus savarankiško darbo.

Pakeitimas 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) e punktas išbraukiamas. Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu palikti savarankiškai dirbančių asmenų apibrėžtį, kadangi pagal šį teisės aktą 
siekiama taikyti minėtųjų asmenų atžvilgiu nuostatas dėl darbo laiko.

Pakeitimas 75
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) e punktas išbraukiamas. Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) e punktas išbraukiamas. c) e punktas pakeičiamas taip:

„savarankiškai dirbantis vairuotojas“ –
tai bet kuris asmuo:
i. kurio pagrindinis užsiėmimas vežti 
keleivius arba krovinius samdos 
pagrindais arba už atlygį, kaip apibrėžta 
Europos Sąjungos teisės aktuose, pagal 
Bendrijos licencijas arba bet kurį kitą 
verslo leidimą vykdyti pirmiau minėtą 
vežimo veiklą (taigi, išlaikoma nuoroda į 
Bendrijos licenciją ir verslo leidimą);
ii) kuris turi teisę dirbti savarankiškai ir 
nėra susietas su darbdaviu pagal darbo 
sutartį arba bet kokį kitą darbo 
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hierarchinį santykį, 
iii) kuris nėra pavaldus kliento įmonei, 
t. y. gali laisvai organizuoti savo darbo 
vietą, laiką ir atitinkamą darbinę veiklą 
arba atlikdamas darbą neturi paklusti 
kitos šalies įsakymams ir nurodymams;
iv) kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso 
nuo gauto pelno ir kuris 
nėraekonomiškai, finansiškai ir socialiai 
priklausomas nuo kitam asmeniui 
priklausančiai įmonei ir tos įmonės atlikto 
darbo; kuriam: nuolat nemokamas 
atlyginimas – vienintelis ar pagrindinis 
darbuotojo pajamų šaltinis; su kuriuo 
neatsiskaitoma natūra, pvz., maistu, 
suteikiant būstą ar galimybę naudotis 
transportu; kuriam neužtikrinamos teisės 
į, pvz., savaitinį poilsį ir į kasmetines 
atostogas; kuriam darbą užsakiusi šalis 
neatlygina už kelionės, kuri buvo būtina 
darbui atlikti, išlaidas;
v) kuris turi laisvę individualiai arba 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais užmegzti 
komercinius ryšius su keletu klientų;
vi) kurio darbas skiriasi nuo to paties 
užsakovo atlikto ankstesnio darbo.
Siekiant užtikrinti, kad savarankiškai 
dirbančio asmens statusas nekeltų 
abejonių, įrodymų našta visais atvejais 
tenka savarankiškai dirbančiam 
asmeniui.“

Or. en

Pakeitimas 77
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) e punktas išbraukiamas. c) e punktas pakeičiamas taip:
„e) „savarankiškai dirbantis vairuotojas“ 
– tai bet kuris asmuo:

i. kurio pagrindinis užsiėmimas vežti 
keleivius arba krovinius samdos 
pagrindais arba už atlygį, kaip apibrėžta 
Europos Sąjungos teisės aktuose, pagal 
Bendrijos licencijas arba bet kurį kitą 
verslo leidimą vykdyti pirmiau minėtą 
vežimo veiklą, 
ii) kuris turi teisę dirbti savarankiškai ir 
nėra susietas su darbdaviu pagal darbo 
sutartį arba bet kokį kitą darbo 
hierarchinį santykį;
iii) kuris nėra pavaldus kliento įmonei; 

iv) kuris gali laisvai organizuoti 
atitinkamą darbinę veiklą klientui 
nevykdant tiesioginės priežiūros;
v) kurio pajamos tiesiogiai priklauso nuo 
gauto pelno;

vi) kuriam kita kliento įmonė arba 
sutarties šalis nesuteikia jokių darbuotojo 
teisių, pvz., nuolat mokamo atlyginimo ar 
mokėjimų natūra, ir neužtikrina teisių, 
pvz., į savaitinį poilsį ir kasmetines 
apmokamas atostogas, ir 
vii) kuris turi laisvę individualiai arba 
bendradarbiaudamas su savarankiškai 
dirbančiais vairuotojais užmegzti 
komercinius ryšius su keletu klientų.
Šioje direktyvoje šių kriterijų 
neatitinkantiems vairuotojams taikomos 
tos pačios pareigos ir jie gali naudotis 
tomis pačiomis teisėmis, kurias mobiliems 
darbuotojams numato ši direktyva;“

Or. en
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Pakeitimas 78
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto c papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) e punktas išbraukiamas. Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas
Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar vairuotojas yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Reglamento 
(EB) Nr. 561/2006 nuostatų nepakanka. Jos reglamentuoja ilgiausią vairavimo trukmę, 
pertraukas ir trumpiausiu poilsio laikotarpius, tačiau nereglamentuoja maksimalaus darbo 
laiko. Šios nuostatos apima tik fiktyvius savarankiškai dirbančius asmenis, todėl nuolat kyla 
problemų dėl fiktyvių ir tikrų savarankiškai dirbančių vairuotojų atskyrimo ir atsiranda 
galimybių apeiti teisės aktus. 

Pakeitimas 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto d papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) f punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„f) „asmuo, kuris verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla“ – tai bet kuris mobilus 
darbuotojas, kuris verčiasi šia veikla;“

Or. en

Pagrindimas
Ši direktyva turėtų būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams.
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Pakeitimas 80
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto d papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) f punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„f) „asmuo, kuris verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla“ – tai bet kuris mobilus 
darbuotojas, kuris verčiasi šia veikla;“

Or. pt

Pakeitimas 81
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto d papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) «f) „asmuo, kuris verčiasi mobiliąja 
kelių transporto veikla“ – tai bet kuris 
mobilus darbuotojas, kuris verčiasi šia 
veikla;“

(f) „asmuo, kuris verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla“ – tai bet kuris mobilus 
darbuotojas ar savarankiškai dirbantis 
vairuotojas, kuris verčiasi šia veikla;“

Or. de

Pagrindimas
Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą ir vairuotojų sveikatą, Direktyva 2002/15/EB turėtų 
būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems vairuotojams. Kelių eismo saugumo ir kitų kelių 
naudotojų požiūriu nesvarbu, ar vairuotojas yra savarankiškai dirbantis, ar ne. Reglamento 
(EB) Nr. 561/2006 nuostatų nepakanka. Jos reglamentuoja ilgiausią vairavimo trukmę, 
pertraukas ir trumpiausiu poilsio laikotarpius, tačiau nereglamentuoja maksimalaus darbo 
laiko. Šios nuostatos apima tik fiktyvius savarankiškai dirbančius asmenis, todėl nuolat kyla 
problemų dėl fiktyvių ir tikrų savarankiškai dirbančių vairuotojų atskyrimo ir atsiranda 
galimybių apeiti teisės aktus. 
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Pakeitimas 82
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) i punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas 
buvo dirbama nakties metu.“

Or. pt

Pakeitimas 83
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas 
buvo dirbama nakties metu.“

„i) „naktinis darbas“ – tai ne mažiau kaip 
valandą trukęs darbas, atliktas nakties 
metu.“

Or. de

Pagrindimas

Naktinis darbas ypatingai vargina mobiliąja veikla besiverčiančius darbuotojus. Komisijos 
pateikta pasiūlymas reiškia, kad tik ilgiau kaip dvi valandas trukęs naktinis darbas gali būti 
laikomas naktiniu darbu ir atitinkamai atlyginamas. Sąlygų suderinimas su kituose 
sektoriuose taikomu minimaliu reikalavimu dėl dviejų valandų darbo trukmės neproporcingas 
socialiniu požiūriu.
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Pakeitimas 84
Evelyn Regner

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) i punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas 
buvo dirbama nakties metu.“

Or. de

Pagrindimas

La directive 2002/15/CE a pour objet de protéger la sécurité et la santé des conducteurs au 
moyen de dispositions minimales en matière de réglementation du temps de travail et de 
renforcer la sécurité. La période de quatre heures, qui correspond à la définition de la 
période nocturne par les États membres, était déjà particulièrement courte et le fruit d'un 
compromis négocié. Eu égard aux objectifs de la réglementation on ne peut accepter une 
dégradation des conditions réservées au personnel mobile, dans la mesure où ne seront plus 
considérées comme travail de nuit toutes les heures travaillées entrant dans cette période de 
travail de nuit de quatre heures mais seulement une activité de plus de deux heures. 

Pakeitimas 85
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) i punktas pakeičiamas taip: Išbraukta.
„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas 
buvo dirbama nakties metu.“

Or. el

Pagrindimas
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Pakeitus pradinę naktinio darbo apibrėžtį kyla pavojus, kad darbuotojai bus paskatinti 
pažeisti direktyvos nuostatas siekdami užtikrinti, jog nakties metu jie dirba pakankamai 
valandų, kad gautų atlygį už naktinį darbą, o jis didesnis nei atlygis, kurį jie gauna dirbdami 
dienos metu. Šiomis aplinkybėmis kyla grėsmė ne tik teisingam direktyvos taikymui, bet ir 
kelių eismo saugumui. 

Pakeitimas 86
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) i punktas pakeičiamas taip: e) i punktas pakeičiamas taip:

„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas
buvo dirbama nakties metu.“

„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai valandą buvo 
dirbama nakties metu.“

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didesnio lankstumo Komisijos pasiūlyme gerokai sumažinama darbuotojų apsauga, 
susijusi su naktiniu darbu. Šiuo pakeitimu išsaugomas būtinas lankstumas ir išlaikoma 
pakankama darbuotojų apsauga.

Pakeitimas 87
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis 
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) i punktas pakeičiamas taip: e) i punktas pakeičiamas taip:
„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas 
buvo dirbama nakties metu.“

„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, atliktas
nakties metu.“
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Or. el

Pagrindimas

Numatant nuostatą dėl mažiausiai dviejų valandų trukmės darbo nakties metu, palyginti su iki 
šiol galiojančios direktyvos formuluote, sumažinama darbuotojų apsauga, numatyta 7 
straipsnio 1 dalyje. 

Pakeitimas 88
Veronica Lope Fontagné

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 2 punkto e papunktis
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) i punktas pakeičiamas taip: Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

„i) „naktinis darbas“ – tai darbas, dirbtas 
darbo metu, kai mažiausiai dvi valandas 
buvo dirbama nakties metu.“

Or. es

Pagrindimas
Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
4 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Į 4 straipsnį įterpiamas šis naujas 
ba punktas:
„ba) 3 straipsnio a punkto 2 papunktyje 
nurodyto darbo laiko nustatyta trukmė 
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turėtų būti 1 valanda per savaitę.“

Or. en

Pagrindimas
Siekiant sumažinti administracinę naštą, tenkančią savarankiškai dirbantiems asmenims, jie 
gali apskaičiuoti nustatytą darbo laiko trukmę iii, iv ir v punktuose nurodytai veiklai. Ji 
atitinka vidutiniškai vieną valandą per savaitę.

Pakeitimas 90
Raffaele Baldassarre

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
4 straipsnio b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Į 4 straipsnį įterpiamas šis ba 
punktas:
„ba) 3 straipsnio a punkto 2 papunktyje 
nurodyto darbo laiko nustatyta trukmė 
turėtų būti 3 valandos per savaitę.“

Or. it

Pagrindimas
Į nustatytos trukmės apskaičiavimus derėtų įtraukti 3 straipsnio a punkto 1 papunkčio iii, iv ir 
v punktuose nurodytas pareigas kaip numatyta to paties straipsnio 2 papunktyje. Pakrovimo 
ir iškrovimo veikla, budėjimo laikas, transporto priemonių valymas ir techninės priežiūra iš 
tiesų reikalauja daug jėgų ir gali turėti įtakos eismo saugumui ir darbuotojų socialinei 
apsaugai. Administracinės užduotys išlieka neįtrauktos (kaip ir pagal ankstesnę direktyvą).

Pakeitimas 91
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
4 straipsnio b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Į 4 straipsnį įterpiamas šis ba 
punktas:
„ba) 3 straipsnio a punkto 2 papunktyje 
nurodyto darbo laiko nustatyta trukmė 
turėtų būti 3 valandos per savaitę.“

Or. it

Pagrindimas

Į nustatytos trukmės apskaičiavimus derėtų įtraukti 3 straipsnio a punkto 1 papunkčio iii, iv ir 
v punktuose nurodytas pareigas kaip numatyta to paties straipsnio 2 papunktyje. Pakrovimo 
ir iškrovimo veikla, budėjimo laikas, transporto priemonių valymas ir techninės priežiūra iš 
tiesų reikalauja daug jėgų ir gali turėti įtakos eismo saugumui ir darbuotojų socialinei 
apsaugai. Administracinės užduotys išlieka neįtrauktos (kaip ir pagal ankstesnę direktyvą).

Pakeitimas 92
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2002/15/EB
5 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 straipsnio 1 dalyje nuoroda „Reglamente 
(EEB) Nr. 3820/85/EB“ pakeičiama 
nuoroda „Reglamente (EB) 
Nr. 561/2006/EB“.

a) 5 straipsnio 1 dalyje nuoroda 
„Reglamente (EEB) Nr. 3820/85/EB“ 
pakeičiama nuoroda „Reglamente (EB) 
Nr. 561/2006/EB“. 

b) Pridedama ši pastraipa:
„Į šį laikotarpį atsižvelgiama skaičiuojant 
darbo užmokestį.“

Or. pt
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Pakeitimas 93
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 punktas
Direktyva 2002/15/EB
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 straipsnyje nuoroda „Reglamento (EEB)
Nr. 3820/85/EB“ pakeičiama nuoroda 
„Reglamento (EB) Nr. 561/2006/EB“.

a) 6 straipsnyje nuoroda „Reglamento 
(EEB) Nr. 3820/85/EB“ pakeičiama 
nuoroda „Reglamento (EB) 
Nr. 561/2006/EB“.

b) Pridedama ši pastraipa:
„Į šį laikotarpį atsižvelgiama skaičiuojant 
darbo užmokestį.“

Or. pt

Pakeitimas 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
9 straipsnio b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a) 9 straipsnio b punktas pakeičiamas 
taip: 
„b) nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, 
būtų registruojamas mobiliųjų darbuotojų 
darbo laikas. Registravimo duomenys 
saugomi mažiausiai vienerius metus po 
numatyto laikotarpio pabaigos. 
Darbdaviai yra atsakingi už mobilių 
darbuotojų darbo laiko registravimą. 
Paprašius darbdaviai mobiliems 
darbuotojams pateikia dirbtų valandų 
registravimo duomenų kopijas.“

Or. en
Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas tik samdomiems darbuotojams. Jie privalo registruoti bet kokią 
veiklą, kuriai taikoma ši direktyva. 
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Pakeitimas 95
Stephen Hughes

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 b punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
9 straipsnio b a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b) Į 9 straipsnį įterpiamas šis naujas c 
punktas:
„c) savarankiškai dirbančių vairuotojų 
darbo laikas registruojamas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 3821/85 nuostatas. 
Registravimo duomenys saugomi 
mažiausiai vienerius metus po numatyto 
laikotarpio pabaigos.“

Or. en

Pagrindimas
Les activités du conducteur relatives au chargement, au déchargement et à l'assistance aux 
passagers à la montée et à la descente du véhicule sont déjà censées être enregistrées dans le 
tachygraphe comme "autres travaux" aux termes du règlement (CEE) n° 3821/85, qui impose 
également de conserver ces registres pendant 365 jours. Aux fins de la mise en œuvre de la 
directive et de la vérification du temps de travail des conducteurs indépendants, il n'est pas 
nécessaire de leur demander d'enregistrer et de consigner leurs heures de travail sur une 
fiche séparée. Cette disposition constituerait une charge administrative inutile.

Pakeitimas 96
Martin Kastler

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
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atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose 
būtų užtektinai kvalifikuotų inspektorių, 
ir imasi visų reikalingų priemonių.

atitinkamos stebėsenos sistemą.

Or. de
Pagrindimas

Visiškai pakanka reikalavimo, kad valstybės narės teisingai taikytų direktyvą. Laikantis 
subsidiarumo principo, joms derėtų pačioms pasirinkti būdą, kaip to pasiekti.

Pakeitimas 97
Edit Bauer

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir 
imasi visų reikalingų priemonių.

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia
atitinkamas nediskriminuojamas
kontrolės priemones. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
kvalifikuotų darbuotojų, ir imasi visų 
reikalingų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 98
Thomas Mann

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamas nediskriminuojamas kontrolės 
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kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.

priemones. Jos užtikrina, kad už direktyvos 
įgyvendinimo užtikrinimą atsakingose 
nacionalinėse institucijose būtų 
kvalifikuotų darbuotojų, ir imasi visų 
reikalingų priemonių. Tai, kad kontrolės 
priemonės dažniau taikomos valstybių, 
kurios praktikoje dažnai pažeidžia šios 
direktyvos nuostatas, vairuotojams ir 
transporto priemonėms, nėra 
diskriminacija.

Or. de

Pagrindimas

Jei įrodyta, jog tam tikrų valstybių vairuotojai dažnai pažeidžia šios direktyvos nuostatas, 
policijai turi būti leista dažniau tikrinti šių valstybių vairuotojus ir transporto priemones 
siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą.

Pakeitimas 99
Liisa Jaakonsaari

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Be to, jeigu vairavimo 
trukmės ir poilsio laikotarpių taisyklės, 
numatytos Reglamente (EB) 
Nr. 561/2006, pažeidžiamos tokiu mastu, 
kad taip pat pažeidžiamos darbo laiko 
taisyklės, valstybės narės visais atvejais 
kontroliuoja ir užtikrina darbo laiko 
taisyklių įgyvendinimą. Be to, jos 
užtikrina, kad už direktyvos įgyvendinimo 
užtikrinimą atsakingose nacionalinėse 
institucijose būtų užtektinai kvalifikuotų 
inspektorių, ir imasi visų reikalingų 
priemonių.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių taisyklių įgyvendinimas nesusietas su 
darbo laiko taisyklių įgyvendinimu, nors logiškai jos susijusios. Neskaitant įprastinės darbo 
laiko taisyklių taikymo priežiūros sistemos, šių taisyklių įgyvendinimą visais atvejais būtina 
patikrinti, jeigu taisyklės dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių pažeidžiamos taip, kad 
automatiškai pažeidžiamos ir darbo laiko taisyklės.

Pakeitimas 100
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų perkeliamos į nacionalinę 
teisę ir įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.
Direktyvoje 2002/15/ EB jau dabar 
nustatyti būtiniausi reikalavimai ir jos 
perkėlimas neturi sumažinti darbuotojų 
apsaugos lygio arba atitikties 
palankesnėms sąlygoms atskirose 
valstybėse narėse, net jei jos numatytos 
bendruosiuose darbo teisės aktuose arba 
kolektyviniuose susitarimuose.

Or. pt



PE431.178v02-00 54/63 AM\805249LT.doc

LT

Pakeitimas 101
Licia Ronzulli

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.

1a. Savarankiškai dirbantis vairuotojas ne 
rečiau kaip kartą per tris savaites 
parsisiųsdina duomenis iš savo 
tachografo arba surenka diskus ir laiko 
šiuos duomenis savo įmonės buveinėje.
1b. Įrašyti duomenys ir diskai saugomi 
mažiausiai metus nuo jų paskutinio 
panaudojimo dienos.

Or. it

Pagrindimas

Mintis suderinti samdomiems ir savarankiškai dirbantiems asmenims taikomas nuostatas 
atsirado dėl noro užtikrinti teisingumą ir galimybes vykdyti kruopščius patikrinimus 
savarankiškai dirbančių asmenų buveinėse pagal Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 ir 
Reglamento (EEB) Nr. 1360/2002 nuostatas.

Pakeitimas 102
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą. Jos užtikrina, kad už 
direktyvos įgyvendinimo užtikrinimą 
atsakingose nacionalinėse institucijose būtų 
užtektinai kvalifikuotų inspektorių, ir imasi 
visų reikalingų priemonių.

1. Siekiant užtikrinti, kad šios direktyvos 
taisyklės būtų įgyvendinamos tinkamai ir 
nuosekliai, valstybės narės parengia 
atitinkamos reguliarios stebėsenos ir 
kontrolės sistemą, be kita ko, numatant 
daugiašalio bendradarbiavimo galimybes.
Jos užtikrina, kad už direktyvos
įgyvendinimo užtikrinimą atsakingose 
nacionalinėse institucijose būtų užtektinai 
kvalifikuotų inspektorių, ir imasi visų 
reikalingų priemonių.

Or. en

Pagrindimas
Nustatant daugiašalio, t. y. darbo, transporto ir finansų ministerijų, bendradarbiavimo 
sistemą būtų galima geriau nustatyti fiktyvius savarankiškai dirbančius asmenis. 

Pakeitimas 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punkto 1 a papunktis (naujas) 
Direktyva 2002/15/EB
11 a straipsnio (naujo) 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 
Sutarties dėl ES veikimo 290 straipsnio 
nuostatas 1 dalyje nurodytos stebėsenos ir 
kontrolės dažnumui ir tvarkai nustatyti.

Or. en

Pagrindimas

Analogiškai, kaip vairavimo ir poilsio laiko kontrolės atveju, turėtų būti sukurta Bendrijos 
sistema, pagal kurią būtų nustatyta, kaip ir kaip dažnai turėtų būti vykdoma darbo laiko 
kontrolė. Šiuo tikslu Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnyje nurodyti 
deleguotieji teisės aktai yra tinkama priemonė.
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Pakeitimas 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės praneša Komisijai
išsamią informaciją apie nustatytą 
stebėsenos ir kontrolės tvarką.

2. Valstybės narės renka 1 dalyje 
nurodytos kontrolės statistinius duomenis 
ir kas dveji metai pateikia juos Komisijai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų kaupti 11 straipsnio 1 dalyje nurodytos stebėsenos ir kontrolės 
statistinius duomenis ir pateikti juos Komisijai.

Pakeitimas 105
Ilda Figueiredo

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad transporto įmonės ir mobilūs 
darbuotojai turėtų galimybę gauti 
informacijos, pagalbos ir patarimų darbo 
laiko taisyklių ir darbo organizavimo 
srityje.

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad transporto įmonės ir mobilūs 
darbuotojai turėtų galimybę gauti 
informacijos, pagalbos ir patarimų darbo 
laiko taisyklių ir darbo organizavimo 
srityje. Valstybės narės stengiasi kovoti su 
fiktyviu savarankišku darbu ir užtikrinti, 
kad nuolatinio darbo atveju nebūtų 
naudojamos garantijų nesuteikiančios 
darbo sutartys.

Or. pt
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Pakeitimas 106
Konstantinos Poupakis

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad transporto įmonės ir mobilūs 
darbuotojai turėtų galimybę gauti 
informacijos, pagalbos ir patarimų darbo 
laiko taisyklių ir darbo organizavimo 
srityje.

3. Valstybės narės, glaudžiai 
bendradarbiaudamos su socialiniais 
partneriais, imasi būtinų priemonių 
užtikrinti, kad transporto įmonės ir mobilūs 
darbuotojai turėtų galimybę gauti 
informacijos, pagalbos ir patarimų darbo 
laiko taisyklių ir darbo organizavimo 
srityje.

Or. el
Pagrindimas

Soclainių partnerių indėlis itin svarbus užtikrinant informavimo, kuris turėtų paskatinti 
darbdavius ir darbuotojus laikytis direktyvos, siekiant užtikrinti jos teisingą taikymą, 
veiksmingumą.

Pakeitimas 107
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11 a straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) stiprinti jų kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą: 
patvirtinti veiksmingas informacijos mainų 
sistemas, užtikrinti geresnes galimybes 
gauti informaciją ir skatinti keistis 
informacija bei gerąja patirtimi užtikrinant 
darbo laiko taisyklių įgyvendinimo 
užtikrinimo srityje;

a) stiprinti jų kompetentingų institucijų 
administracinį bendradarbiavimą: 
patvirtinti veiksmingas informacijos mainų 
sistemas, užtikrinti geresnes galimybes 
gauti informaciją ir skatinti keistis 
informacija bei geriausia patirtimi 
užtikrinant darbo laiko taisyklių
įgyvendinimą;

Or. en



PE431.178v02-00 58/63 AM\805249LT.doc

LT

Pakeitimas 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
11 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a) Įterpiamas šis 11b straipsnis:
„11b straipsnis
Pažeidimai
Šios direktyvos 3 straipsnio d ir 
e punktuose pateiktų apibrėžčių 
nesilaikymas laikomas vienu iš 
„sunkiausiu pažeidimu“, todėl jam 
taikomos visos Reglamente (EB) 
Nr. 1071/2009 pateiktos nuostatos dėl šio 
pobūdžio pažeidimų. 
Jei įmonės, krovinių siuntėjai, 
ekspeditoriai, kelionių organizatoriai, 
pirminiai rangovai, subrangovai ar 
vairuotojų įdarbinimo agentūros nesilaiko 
šios direktyvos 3 straipsnio d ir 
e punktuose pateiktų apibrėžčių, tai 
laikoma vienu iš „sunkiausiu pažeidimu“, 
todėl taikomos visos Reglamente (EB) 
Nr. 1071/2009 išdėstytos nuostatos dėl šio 
pobūdžio pažeidimų.“

Or. en

Pagrindimas
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 nuostatose dėl sunkių pažeidimų nurodyta, kad dėl 
„sunkiausių pažeidimų“ gali būti prarasta nepriekaištinga reputacija (9 ir 24 
konstatuojamosios dalys, 6 straipsnio 2 dalies b punktas), sustabdytas arba panaikintas 
leidimą verstis profesine veikla (13 straipsnio 3 dalis, aiškinama kartu su 3 straipsniu) ir 
sprendimas įtraukti į nacionalinį elektroninį registrą (tarpvalstybinių sunkiausių pažeidimų 
registrą) (16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa ir 16 straipsnio 2 dalies e punktas).
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Pakeitimas 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 b punktas (naujas) 
Direktyva 2002/15/EB
12 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b) Įterpiamas šis 12a straipsnis: 
„12a straipsnis
Transporto įmonės atsakomybė
1. Transporto įmonė nemoka jos 
samdomiems arba jai perduotiems 
vairuotojams jokio atlygio, netgi premijų 
ar priedų prie darbo užmokesčio, už 
nuvažiuotą atstumą ir (arba) pervežtų 
krovinių kiekį, jei šių mokėjimų pobūdis 
kelia grėsmę saugiam eismui keliuose ir 
(arba) skatina pažeisti šią direktyvą.
2. Įmonės, krovinių siuntėjai, 
ekspeditoriai, kelionių organizatoriai, 
pirminiai rangovai, subrangovai ir 
vairuotojų įdarbinimo agentūros 
užtikrina, kad sutartimi sulygtas 
važiavimo trukmės planas atitiktų šios 
direktyvos reikalavimus ir kad darbą 
atliktų nefiktyvūs savarankiškai dirbantys 
vairuotojai.“

Or. en

Pagrindimas
Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).



PE431.178v02-00 60/63 AM\805249LT.doc

LT

Pakeitimas 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 c punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
12 b straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c) Įterpiamas šis 12b straipsnis:
„12b straipsnis
Deleguotųjų įgaliojimų vykdymas
1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
teisės aktus, nurodytus 11 straipsnio 
1a dalyje, Komisijai suteikiamas 
šešiems metams nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos. Komisija pateikia su 
deleguotaisiais įgaliojimais susijusią 
ataskaitą likus ne mažiau kaip šešiems 
mėnesiams iki šio šešerių metų laikotarpio 
pabaigos, esant reikalui, kartu 
pateikdama teisėkūros pasiūlymą dėl 
įgaliojimų delegavimo trukmės pratęsimo.
2. Priėmusi deleguotąjį teisės aktą, 
Komisija iškart apie jį vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti 
deleguotuosius teisės aktus taikomos 
12c ir 12d straipsniuose nustatytos 
sąlygos.“

Or. en

Pakeitimas 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 d punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
12 c straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6 d) Įterpiamas šis 12c straipsnis:
„12c straipsnis
Deleguotųjų įgaliojimų atšaukimas
1. Įgaliojimų delegavimą, nurodytą 
11 straipsnio 1a dalyje, gali atšaukti 
Europos Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą teisėkūros 
instituciją ir Komisiją, nurodydama, kurie 
deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti.
3. Sprendime nurodomos atšaukimo 
priežastys ir nutraukiamas jame nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja nedelsiant arba jame nurodytą 
vėlesnę dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų teisės aktų 
teisėtumui. Sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje.“

Or. en

Pakeitimas 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 6 e punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
12 d straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6e) Įterpiamas šis 12d straipsnis:
„12d straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų teisės aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto per tris mėnesius nuo 
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pranešimo datos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas vienam mėnesiui.
2. Jei, pasibaigus šiam laikotarpiui, nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguotojo 
teisės akto, jis skelbiamas Oficialiajame 
leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo 
teisės akto, jis neįsigalioja. Institucija, 
kuri pareiškia prieštaravimus dėl 
deleguotojo teisės akto, išdėsto to 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 8 a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
13 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Į 13 straipsnį įterpiama ši nauja 2a 
dalis:
„2a. Komisija nustato ataskaitų, kurias 
turi parengti valstybės narės ir kuriose 
aptariamos užimtumo kelių transporto 
sektoriuje tendencijos ir jų poveikis laisvai 
konkurencijai, sveikatai ir saugai darbe 
bei kelių eismo saugumui, metodiką ir 
struktūrą. Remdamasi šiomis ataskaitomis 
Komisijai periodiškai teikia ataskaitas 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 
Valstybės narės ir Komisija atitinkamas 
ataskaitas teikia kas dveji metai.
Komisija taip pat Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pranešimą (praėjus 
dvejiems metams po šios direktyvos 
įsigaliojimo) dėl priemonių, kurių imtasi 
darbo laiko stebėsenos ir kontrolės 
dažnumo ir tvarkos klausimais.“
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Or. en

Pagrindimas

Nustatant veiksmingą ir visapusišką ataskaitų teikimo sistemą bus užtikrintas geresnis 
direktyvos įgyvendinimas.


