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Pakeitimas 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Mobilūs darbuotojai, kurie 
nepatenka į Reglamento (EB) 
Nr. 561/2006 nuostatų dėl vairavimo 
trukmės ir poilsio laikotarpių taikymo 
sritį, turėtų būti priskiriami šios 
direktyvos taikymo sričiai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(4a) Parlamentas ragina Komisiją ir 
valstybes nares 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
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Pakeitimas 21
Silvia -Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis 

Komisijos pasiūlymas 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, taiko ir 
jų taikymą kontroliuoja skirtingai, o 
transporto bendrovės ir vairuotojai 
nesilaiko minimalių darbo laiko standartų, 
iškraipoma konkurencija, daromas didelis 
neigiamas poveikis eismo saugumui, o 
vairuotojų saugai bei sveikatai kyla 
pavojus.

Or. ro

Pagrindimas

Svarbu, kad laikantis minimalių darbo laiko standartų būtų sumažintas eismo įvykių skaičius. 

Pakeitimas 22
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis 

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

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

(7) Savarankiškai dirbantys vairuotojai 
turėtų būti įtraukti į Direktyvos 
2002/15/EB taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Savarankiškai dirbantiems vairuotojams turėtų būti taikomos darbo laiko taisyklės, taigi jie 
turėtų būti įtraukti į šios direktyvos taikymo sritį.
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Pakeitimas 23
Silvia -Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos pasiūlymas 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) Valstybės narės turėtų organizuoti 
vairuotojams skirtas nuolatines 
informavimo ir sąmoningumo ugdymo 
kampanijas siekiant įspėti 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.

Or. ro

Pagrindimas

Norint sumažinti eismo įvykių skaičių ir pagerinti eismo saugumą būtina, kad už eismo 
saugumą atsakingos valdžios institucijos vykdytų nuolatines informavimo, konsultavimo ir 
sąmoningumo ugdymo iniciatyvas, kurios būtų skirtos visiems eismo dalyviams.     

Pakeitimas 24
Hella Ranner

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(8a) Atsižvelgiant į tai, jog visiems 
vairuotojams, mobiliems darbuotojams ir 
savarankiškai dirbantiems vairuotojams 
jau taikomos Reglamento (EB) Nr. 
561/2006 nuostatos dėl vairavimo trukmės 
ir poilsio laikotarpių bei eismo saugumo, 
turėtų būti aiškiai numatyta, kad 
nuostatos dėl asmenų, kurie verčiasi 
mobiliąja kelių transporto veikla, darbo 
laiko organizavimo visų pirma skirtos 
mobilių darbuotojų apsaugai užtikrinti.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama patikslinti, kad jau visiems vairuotojams jau taikomos Reglamento (EB) Nr. 
561/2006/EB nuostatos dėl vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių ir kad pagal Direktyvą 
2002/15/EB užtikrinama darbuotojų apsauga.

Pakeitimas 25
Corien Wortmann-Kool

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(8b) 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 šios 
vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių 
taisyklės ir kad būtų užtikrinama 
veiksminga šių taisyklių taikymo 
stebėsena.

Or. en

Pakeitimas 26
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(12a) Siekiant užtikrinti, kad su šia 
direktyva susijusi administracinė našta 
būtų kuo mažesnė ir kad taikant direktyvą 
būtų atsižvelgiama į technologijų 
pažangą, pageidautina, jog būtų 
naudojamos įvairios pažangiųjų 
transporto sistemų (PTS) programos.
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Or. en

Pagrindimas

Naujosios technologijos gali būti naudingos siekiant sumažinti administracinę naštą ir 
palengvinti direktyvos įgyvendinimą. 

Pakeitimas 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(12c) Siekiant ir toliau didinti kelių eismo 
saugumą, reikia apsvarstyti, ar socialiniai 
teisės aktai, ypač Reglamentas (EB) 
561/2006, turėtų būti taikomi visais su 
kelių transportu susijusias atvejais, t. y., 
taip pat tais atvejais, kai verslo tikslais 
naudojamos lengvesnės negu 3,5 tonų 
transporto priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant didinti saugumą, į Reglamento (EB) Nr. 561/2006 nuostatų dėl vairavimo laiko, 
pertraukų ir poilsio laikotarpių taikymo sritį bei, pageidautina, į Direktyvos 2002/15/EB 
taikymo sritį turėtų būti įtrauktos taip pat ir transporto priemonės, kurių svoris mažesnis nei 
3,5 t.

Pakeitimas 28
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(12d) Siekiant išvengti nereikalingos 
administracinės naštos, tenkančios 
savarankiškai dirbantiems vairuotojams, 
reikėtų numatyti, kad jų pareiga 
registruoti duomenis apsiribotų įrašais, 
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padarytais naudojant tachografą.

Or. en

Pakeitimas 29
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(12e) Šios direktyvos 3 straipsnio d ir e 
punktuose pateikiamų apibrėžčių
nepaisymas turėtų būti laikomas 
sunkiausiu pažeidimu pagal Reglamento 
(EB) Nr. 1071/2009 nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją, šis pažeidimas turėtų būti laikomas sunkiausiu 
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009, nustatančio bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu 
veiklos sąlygų taisykles, nuostatų pažeidimu. 

Pakeitimas 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komisijos pasiūlymas 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, 
kurios dalyvauja kelių transporto veikloje, 
ir kurioms taikomas AETR susitarimas.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

aa) 2 straipsnis papildomas nauja 
1a dalimi: 
1a. Praėjus ne daugiau kaip dvejiems 
metams nuo dienos, kai pradedama taikyti 
ši direktyva, Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje 
nagrinėjamas šios direktyvos poveikis 
mobiliems darbuotojams ir savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams, turint mintyje 
kelių eismo saugumą, konkurencijos 
sąlygas, verslo struktūrą ir socialinius 
aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Tarpiniai tyrimai rodo, kad iš eismo įvykių dalyvių savarankiškai dirbantys vairuotojai 
sudaro mažiau kaip 1 proc. Taigi būtina atlikti šios direktyvos taikymo poveikio savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams analizę atsižvelgiant į eismo saugumo, konkurencijos ir socialinius 
aspektus.
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Pakeitimas 32
Saïd El Khadraoui

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

a) a punkto 2 dalyje išbraukiamas pirmas 
sakinys.

a) a punkto 2 dalyje pirmas sakinys iš 
dalies keičiamas taip: 
2. Savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams taikomas tas pats laiko 
apibrėžimas nuo darbo dienos pradžios iki 
pabaigos (įskaitant nustatytą darbo laiko 
trukmę, bendrai apskaičiuotą punktuose 
iv ir v 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 dirbantiems vairuotojams tenkančią administracinę naštą, 
jie gali apskaičiuoti nustatytą darbo laiko trukmę punktuose iv ir v nurodytai veiklai. Laikas, 
skiriamas iii punkte nurodytai veiklai, t. y. pagalbai įlaipinant keleivius į transporto priemonę 
ir išlaipinant iš transporto priemonės, gali būti apskaičiuojamas panaudojant skaitmeninį 
tachografą, taigi į šį laiką neturėtų būti atsižvelgiama apskaičiuojant nustatytą darbo laiko 
trukmę.  
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Pakeitimas 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Komisijos pasiūlymas 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:

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Fiktyviai savarankiškai dirbančių vairuotojų problemą gali spręsti tik valstybės narės, todėl 
nebūtina tai reglamentuoti Europos lygmeniu.

Pakeitimas 34
Eva Lichtenberger

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

da) h punktas iš dalies keičiamas taip:
„h) „nakties laikas“ – laikotarpis nuo 
22.00 val. iki 6.00 val.;“

Or. en
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Pagrindimas

Kai kuriose valstybėse narėse nustatyta, kad mobilių darbuotojų darbo diena baigiasi 
22.00 val., be to, 8 val. trukmės nakties laikas geriau atitinka biologinį žmogaus nakties 
ritmą.

Pakeitimas 35
Mathieu Grosch

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Darbo laiko direktyvoje 2002/15 pateikiama galiojanti naktinio darbo apibrėžtis yra daug 
aiškesnė ir bus mažiau piktnaudžiaujama taikant šią apibrėžtį, o ne apibrėžtį, pateikiamą 
Komisijos pasiūlyme. 

Pakeitimas 36
Saïd El Khadraoui

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

5a) 9 straipsnio b punktas iš dalies 
keičiamas taip: 

b) nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies, 
registruojamas mobilių darbuotojų darbo 
laikas. Po paskutinio įrašo registravimo 
duomenys saugomi mažiausiai dvejus 
metus. Darbdaviai yra atsakingi už 
mobilių darbuotojų darbo laiko 
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registravimą. Paprašius darbdaviai 
mobiliems darbuotojams pateikia dirbtų 
valandų registravimo duomenų kopijas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas taikomas tik darbuotojams. Jie turi registruoti visą veiklą, kuri patenka į šios 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 37
Saïd El Khadraoui

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

5b) Įterpiamas šis 9 straipsnio c punktas:
c) savarankiškai dirbančių darbuotojų 
darbo laikas registruojamas laikantis 
Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 
14 straipsnio 2 dalies ir 15 straipsnio 
3 dalies nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

 Laikoma, kad vairuotojo veiklai, susijusiai su pakrovimu, iškrovimu bei pagalba įlaipinant 
keleivius į transporto priemonę ir išlaipinant iš jos, skiriamas laikas registruojamas 
naudojant tachografą kaip „kitoks darbas“ pagal iš dalies pakeistą Reglamentą (EB) Nr. 
3821/85, pagal kurį taip pat reikalaujama šiuos registravimo duomenis saugoti 365 dienas.   
Taigi siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir tikrinti savarankiškai dirbančių vairuotojų darbo 
laiką, nebūtina reikalauti, kad šie vairuotojai į atskirą registracijos lapą įrašytų ir saugotų 
informaciją apie savo darbo laiką. Tokia praktika užkrautų bereikalingą administracinę 
naštą.
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Pakeitimas 38
Saïd El Khadraoui

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 5 c dalis (nauja) 
Direktyva 2002/15/EB
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

5c) Įterpiamas šis 10a straipsnis: 
10a straipsnis
Transporto įmonių atsakomybė
Įmonės, krovinių siuntėjai, ekspeditoriai, 
kelionių organizatoriai, pirminiai 
rangovai, subrangovai ir vairuotojų 
įdarbinimo agentūros užtikrina, kad 
asmenys, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, visiškai laikytųsi šios 
direktyvos nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderinamumą su Reglamento (EB) Nr. 561/2006 10 straipsnio nuostatomis 
dėl transporto ūkio subjektų atsakomybės, turėtų būti numatyta, kad visi transporto grandinės 
dalyviai atsakingi už tai, kad būtų laikomasi šios direktyvos reikalavimų.  

Pakeitimas 39
Corien Wortmann-Kool

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

Komisijos pasiūlymas 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 

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

įgyvendinimo užtikrinimą atsakingose 
nacionalinėse institucijose būtų užtektinai 
kvalifikuotų inspektorių, ir imasi visų 
reikalingų priemonių.

Or. en

Pakeitimas 40
Eva Lichtenberger

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

Komisijos pasiūlymas Pakeitimas

(1a) Valstybės narės, remdamosi 
Reglamentu (EEB) Nr. 3824/85, numato, 
kad skaitmeninis tachografas taip pat 
naudojamas vykdant veiklą, susijusią su 
transporto priemonės naudojimu ir 
svarbią darbo laiko požiūriu, pvz., 
transporto priemonės pakrovimas ir 
iškrovimas bei kita veikla. 

Or. en

Pagrindimas

Skaitmeninis tachografas  tai tinkama ir patikima priemonė ne tik siekiant tikrinti vairuotojų 
vairavimo ir poilsio laikotarpių trukmę, greitį ir t. t., bet ir kontroliuoti darbo laiką, susijusį 
su transporto priemonės naudojimu, ir mobiliųjų darbuotojų veiklą.


