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PR_COD_1rej

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 
2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko 
organizavimo
(COM(2008)0650 – C6-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0650),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį ir 137 straipsnio 2 dalį, 
pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C7-0354/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Transporto ir 
turizmo komiteto nuomonę (A7-0000/2009),

1. atmeta Komisijos pasiūlymą;

2. ragina Komisiją atšaukti savo pasiūlymą ir kartu su Parlamentu imtis atitinkamų 
priemonių bei pateikti naują pasiūlymą;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi 
mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimo

2002 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/15/EB, kuri pradėta taikyti 
2005 m. kovo 23 d., buvo svarbus postūmis siekiant gerinti kelių transporto sektoriuje 
dirbančių mobilių darbuotojų sveikatos apsaugą ir saugą. Tai yra bendrosios Darbo laiko 
direktyvos 2003/88/EB lex specialis ir papildo Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 (OL E 102, 
2006 4 11), kuriuo nustatytos vairuotojams skirtos vairavimo trukmių ir poilsio laikotarpių 
taisyklės. 

Atsižvelgdama į Direktyvą 2002/15/EB ir ypač į nuostatą, kuri nuo 2009 m. kovo 23 d. būtų 
taikoma savarankiškai dirbantiems vairuotojams, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikė ataskaitą (CΟΜ (2007) 266 galutinis), kurioje pristatomos tikėtinos savarankiškai 
dirbančių vairuotojų įtraukimo arba neįtraukimo į direktyvos taikymo sritį pasekmės.
Ataskaitoje taip pat vertinamos direktyvos nuostatų dėl naktinio darbo įgyvendinimo 
pasekmės. Be to, joje tiriamas bendresnis direktyvos įgyvendinimo poveikis kelių eismo 
saugumui, konkurencijos sąlygoms, verslo struktūrai ir socialiniams aspektams.

Nustatyta, kad:

a) nebūtina įtraukti į direktyvos taikymo sritį savarankiškai dirbančių vairuotojų; 
b) nebuvo aiškiai apibrėžta, kaip atskirti mobilius darbuotojus nuo savarankiškai dirbančių 
vairuotojų, todėl kilo pavojus, kad atsiras „fiktyviai“ savarankiškai dirbančių vairuotojų, 
kurie, siekdami išvengti, kad jiems būtų taikoma direktyva, nėra susieti su darbdaviu pagal 
darbo sutartį, tačiau kurie negali turėti ryšių su keliais klientais;
c) Komisija padarė išvadą, kad naktinį darbą reglamentuojančių nuostatų keisti arba labiau 
derinti nereikia; turi būti iš dalies pakeista Direktyvos 2002/15/EB 3 straipsnio i punkte 
pateikta „naktinio darbo“ apibrėžtis, nes pagal dabartinę formuluotę „naktinis darbas“ apimtų 
net labai trumpą darbo laiką, pvz., kelių minučių trukmės naktį atliekamą darbą.
Komisijos nuomone, toks pasiūlymas tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu yra 
neproporcingas ir nebūtinas.

II. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios 
Direktyvą 2002/15/EB dėl asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla,
darbo laiko organizavimo (COM(2008)650)

Po konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimo siekiant išvengti 
nereikalingos administracinės naštos ir tuo pačiu metu padėti siekti ES transporto politikos 
tikslų, buvo nuspręsta, kad geriausias politinis sprendimas yra svarstomas pasiūlymas dėl 
Direktyvos 2002/15/EB pakeitimo iš dalies. Pasak Komisijos, nebuvo pakeistas bendras 
direktyvos tikslas, būtent kelių transporto sektoriaus darbuotojų sveikatos apsauga ir sauga, o 
konkurencijos iškraipymas ir valstybių narių administracinės ir ekonominės išlaidos 
sumažintos.
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Pasiūlymai:

a) Taikymo srities paaiškinimas

– Netaikymas tikrai savarankiškai dirbantiems mobiliems darbuotojams (3 straipsnio e punkto 
išbraukimas).
– Direktyvos taikymas visiems mobiliems darbuotojams ir tiems, kurie negali laisvai 
organizuoti savo darbo veiklos, būtent „fiktyviems“ savarankiškai dirbantiems vairuotojams 
(2 straipsnio 1 dalis, 3 straipsnio d dalis).
– Savarankiškai dirbantiems vairuotojams skirtos „darbo laiko“ apibrėžties išbraukimas ir 
tikslesnės „mobilaus darbuotojo“ apibrėžties įtraukimas.  

b) Naktinis darbas (3 straipsnio i punktas)

– Siūloma naktinio darbo apibrėžtis, kuri, Komisijos nuomone, taikoma praktiškai: darbas, kai 
mažiausiai dvi valandas dirbama nakties metu.

c) Taikymas

– 11 straipsnio a punkte (naujas) pateikiami bendrieji principai, skirti užtikrinti didesnį 
nacionalinių įgyvendinimo užtikrinimo sistemų skaidrumą ir veiksmingumą.
– Valstybių narių už įgyvendinimo užtikrinimą atsakingos institucijos raginamos glaudžiau 
bendradarbiauti.
– Taip pat siūloma teikti Komisijos paramą kuriant palankesnes sąlygas atitinkamų institucijų 
dialogui. 

ΙΙΙ. Europos Parlamento pozicija

– Nepaisant struktūrinių atnaujinimo priemonių pranešėja pripažįsta pavojų, kad dėl skirtingų 
Direktyvos 2002/15/EB interpretacijų atsiras „fiktyviai“ savarankiškai dirbančių mobilių 
darbuotojų.
–„Fiktyviai“ savarankiškai dirbančių darbuotojų ir klientų ryšius pranešėja apibrėžia kaip 
prekybinius.
– Pranešėja derina naktinio darbo apibrėžtį ir kompensaciją už visas darbo valandas ir 
nepritaria dviejų valandų kaip mažiausio naktinio darbo laikotarpio apibrėžčiai, kaip numatyta 
7 straipsnio 1 dalyje, kurioje numatyta, kad vairuotojai, dirbantys naktį, per 24 valandų 
laikotarpį negali dirbti daugiau negu dešimt valandų.
– Pranešėjos nuomone, keitimosi informacija sistemų kūrimas yra neproporcingas direktyvos 
tikslų siekimui.
– Pranešėja ragina supaprastinti ir pagerinti prieigą prie informacijos apie socialinės apsaugos 
teisės aktus kelių transporto srityje.


