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PR_COD_1am

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 pasiūlymo 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))

(Įprasta teisėkūros 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 pateikė pasiūlymą Parlamentui (C6-0354/2008),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Lisabonos 
sutarties įsigaliojimo poveikis šiuo metu vykdomoms tarpinstitucinėms sprendimų 
priėmimo procedūroms“ (COM(2009)0665), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį, 
91 straipsnį ir 153 straipsnio 3 dalį, 

– 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. patvirtina toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti šią poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) Europos Parlamentui žinoma, kad 
darbo rinkoje esama fiktyviai 
savarankiškai dirbančių asmenų ir kad tai 
turi neigiamo poveikio konkurencijos 
sąlygoms visuose ekonomikos sektoriuose 
visos Sąjungos mastu. Taigi  Parlamentas 
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įsitikinęs, kad būtina šią problemą spręsti 
ES lygmeniu.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) Parlamentas siūlo Komisijai ir 
valstybėms narėms apsvarstyti galimybę 
atidžiai išnagrinėti pažangiąją patirtį, 
kurią valstybės narės taiko siekdamos 
nustatyti fiktyvų savarankišką darbą ir 
kovoti su šiuo reiškiniu, ir keistis šia 
patirtimi.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) Kaip numatyta 2009 m. spalio 21 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1071/2009, 
nustatančiame bendrąsias profesinės 
vežimo kelių transportu veiklos sąlygų 
taisykles ir panaikinančiame Tarybos 
direktyvą 96/26/EB1, savarankiškai 
dirbantys vairuotojai turi atitikti nemažai 
reikalavimų, kad galėtų vykdyti savo 
veiklą.  
1OL L 300, 2009 11 14, p. 51.

Or. en
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Remiantis patirtimi, įgyta perkeliant 
Direktyvą 2002/15/EB į nacionalinę teisę, 
konsultacijomis su suinteresuotosiomis 
šalimis, keliais tyrimais ir poveikio 
vertinimu, nustatyta, kad esama problemų, 
susijusių su darbo laiko taisyklių vienodu 
įgyvendinimu, kad reikalavimų laikomasi 
nepakankamai ir kad valstybėse narėse 
taikomos įgyvendinimo užtikrinimo 
sistemos turi trūkumų.

(5) Remiantis patirtimi, įgyta perkeliant 
Direktyvą 2002/15/EB į nacionalinę teisę, 
konsultacijomis su suinteresuotosiomis 
šalimis, keliais tyrimais ir poveikio 
vertinimu, nustatyta, kad esama problemų, 
susijusių su darbo laiko taisyklių vienodu 
įgyvendinimu, kad reikalavimų laikomasi 
nepakankamai ir kad kai kuriose
valstybėse narėse taikomos įgyvendinimo 
užtikrinimo sistemos turi trūkumų.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 pašalinti iš 
Direktyvos 2002/15/EB taikymo srities. 
Vis dėlto neturėtų būti pažeista valstybių 
narių teisė taikyti šios direktyvos 
nuostatas minėtiesiems vairuotojams.

Or. en
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 suderinimo1. 
Visuotinai svarbu, kad visiems 
vairuotojams būtų tinkamai taikomos 
vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpio 
taisyklės ir kad būtų užtikrinta veiksminga 
šių taisyklių taikymo priežiūra.

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 
vairuotojams.

Or. en

                                               
1 OL L 102, 2006 4 11, p. 1.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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, reguliariai bei veiksmingai 
kontroliuojami ir jeigu už pažeidimus 
numatytos sankcijos.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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. Reikia atkreipti 
dėmesį į socialinių partnerių indėlį 
vykdant stebėseną, kaip laikomasi 
taisyklių ir kaip jos įgyvendinamos.

Or. en

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 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.

Or. en

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 punkto b papunktis
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio 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:
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. en
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Pakeitimas 12

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

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 
Bendrijos 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 
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darbuotojams numato ši direktyva.“

Or. en

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11 a 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 užtikrina, kad 
būtų vykdoma atitinkama 
nediskriminuojamoji kontrolė. Jos 
užtikrina, kad už direktyvos įgyvendinimo 
užtikrinimą atsakingose nacionalinėse 
institucijose būtų kvalifikuoto personalo, ir 
imasi visų reikalingų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 6 punktas
Direktyva 2002/15/EB
11 a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Laikydamosi 13 straipsnio nuostatų 
valstybės narės pateikia Komisijai išsamią 
informaciją apie nustatytą stebėsenos ir 
kontrolės tvarką.

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
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 
priemones, užtikrinti geresnes galimybes 
gauti informaciją ir skatinti taikyti 
pažangiąją patirtį užtikrinant darbo laiko 
taisyklių įgyvendinimą;

Or. en
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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, kad ši direktyva nuo 2009 m. 
kovo 23 d. bus taikoma savarankiškai dirbantiems vairuotojams, Komisija Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikė ataskaitą (CΟΜ(2007)266, galutinė), 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) įtraukti į direktyvos taikymo sritį savarankiškai dirbančių vairuotojų nebūtina; 
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 keletu klientų;
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.

(IΙ) 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 punktas);
- 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, tinkama taikyti praktiškai, t. y. 
vėl įtraukiama naktinio darbo, kai mažiausiai dvi valandas dirbama nakties metu, apibrėžtis.

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

- nors numatytos struktūrinės priemonės siekiant atnaujinti tekstą, pranešėja atkreipia dėmesį į 
pavojų, kad „fiktyviai“ savarankiškai dirbantys darbuotojai yra bendra darbo rinkos problema, 
kuri turi būti atitinkamai sprendžiama; 
- pranešėja įsitikinusi, kad savarankiškai dirbančių darbuotojų darbo laiko reglamentavimas 
neturi precedento ir kad šios srities teisės aktas turės plataus masto pasekmių; 
- 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.


