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TRUMPAS PAGRINDIMAS

 Komisijos pasiūlymas

Pagal Direktyvą 2002/15/EB reglamentuojamas asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, darbo laiko organizavimas. Ji visų pirma taikoma įmonėms dirbantiems 
mobiliems darbuotojams, o nuo 2009 m. kovo 23 d. ir savarankiškai dirbantiems 
vairuotojams, turintiems savo verslą. Be to, šioje direktyvoje Reglamentas Nr. 561/2006 (buv. 
Nr. 3820/85), pagal kurį nustatomos mobiliems kelių transporto darbuotojams skirtos 
vairavimo trukmių ir poilsio laikotarpių taisyklės, papildomas įtraukiant darbo laiko 
nuostatas.

Dėl mobilių darbuotojų ir savarankiškai dirbančių vairuotojų skirtumo kilo problemų 
praktikoje, nes atsirado „fiktyviai“ savarankiškai dirbančių vairuotojų. Šie asmenys oficialiai 
registruoti kaip savarankiškai dirbantys vairuotojai, tačiau praktikoje dirba tik vienai kitai 
įmonei.

Siekdama spręsti šią problemą, Komisija siūlo į mobilių darbuotojų apibrėžtį įtraukti sąvoką 
„fiktyviai savarankiškai dirbantys vairuotojai“ siekiant nurodyti asmenis, kurie: 
– negali laisvai organizuoti savo darbinės veiklos,
– kurių pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo gauto pelno,
– negali dirbti su keliais klientais.
Komisija daro išvadą, kad netikslinga į šios direktyvos taikymo sritį įtraukti ir iš tikrųjų 
savarankiškai dirbančius vairuotojus.

Be to, Komisija siūlo kitokią sąvokos „naktinis darbas“ apibrėžtį. Laikantis Direktyvos 
Nr. 2002/15 „nakties laikas“ pagal nacionalinius teisės aktus – bent keturių valandų 
laikotarpis nuo 00.00 iki 7.00 val. Šiuo metu „naktinis darbas“ apibrėžiamas kaip bet koks 
darbas, trumpai ar ilgai trunkantis minėtuoju laikotarpiu. Dabar Komisija siūlo darbą vadinti 
naktiniu darbu tik tuo atveju, jei jis iš tikrųjų šiuo laikotarpiu truko bent 2 valandas. 

Taip pat Komisija siūlo įtraukti naują straipsnį dėl įgyvendinimo. Šiuo atveju reikėtų turėti 
mintyje, kad už darbo laiko taisyklių įgyvendinimą šalyje, kurioje įsisteigusi įmonė, atsakinga 
kompetentinga tos šalies inspekcija, o ne kelių inspekcija, kuri gali atlikti patikrą ir kitose 
valstybėse narėse.

Nuomonės referento požiūris ir pakeitimai

Nuomonės referentas pritaria Komisijos nuomonei, kad „fiktyviai“ savarankiškai dirbantys 
vairuotojai sudaro problemų ir turėtų būti traktuojami kaip darbuotojai, kuriems taikomas 
darbo laiko apribojimas. Taigi, nuomonės referentas taip pat pritaria tam, kad darbuotojų 
apibrėžtis būtų aiškesnė ir į ją būtų įtraukta sąvoka „fiktyviai savarankiškai dirbantys 
darbuotojai“.  Nuomonės referentas taip pat mano, kad direktyvos taikymo sritis taip pat 
turėtų aprėpti savarankiškai dirbančius darbuotojus, tačiau taikant ir įgyvendinant šią 
direktyvą turėtų būti atsižvelgiama į specifinį savarankiškai dirbančių darbuotojų pobūdį.
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Visų pirma problemų kyla dėl to, kad darbo laikas vertinamas ir kontroliuojamas skirtingai, 
nors vairuotojas, nepaisant to, ar jis samdomasis ar savarankiškai dirbantis darbuotojas, darbo 
metu patiria nuovargį. Griežtesnis šios problemos sprendimas būtų parengti ir įgyvendinti 
darbo laiko taisykles, skirtas visiems darbuotojams, kurie savo darbe atsakingi už 
sunkiasvorės transporto priemonės vairavimą viešaisiais keliais.

Ne tik vairavimo trukmę ir poilsio laikotarpius, bet ir kitą savarankiškai dirbančių asmenų 
veiklą, kurią būtų galima apibrėžti kaip darbą, turėtų kontroliuoti kompetentinga inspekcija. 
Šiuo požiūriu svarbiausia veikla būtų pakrovimo ir iškrovimo darbai. Be to, nuomonės 
referentas siūlo, kad į kontroliuojamą darbo laiką būtų įtraukiamas nustatytas laikotarpis per 
kurį vykdoma kita, tiesiogiai su konkrečia kelione susijusi veikla.

Nuomonės referentas prašo Komisijos svarstyti, kaip su šios direktyvos įgyvendinimu susijusi 
administracinė našta galėtų būti kuo mažesnė, taip pat kaip šiuo tikslu galėtų būti naudojamos 
įvairios intelektinės transporto sistemos (ITS) programos.

Atsižvelgiant į įgyvendinimą, reikia tobulinti ir supaprastinti valstybių narių informacijos 
mainus. Nuomonės referentas prašo Komisijos ištirti, kokiu mastu informacinės ir ryšių 
technologijos (IRT) būtų tinkamos siekiant minėtojo tikslo ir galėtų prisidėti kuriant Europos 
keitimosi informacija sistemą. Kaip pavyzdžiu galėtume vadovautis Vidaus rinkos 
informacine sistema (IMI), kuri naudojama vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimui ir 
vykdymui užtikrinti. Tokiu būdu būtų sudaroma galimybė ateityje atlikti darbo laiko 
patikrinimus keliuose kitos valstybės narės teritorijoje.

Nuomonės referentas taip pat pažymi, kad reikia nustatyti konkrečius darbo laiko taisyklių 
vykdymo tikslus. Valstybės narės turėtų sukurti tinkamos ir reguliarios kontrolės sistemą, 
pagal kurią, palyginus su vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių kontrolės rezultatais, 
kiekvienais metais būtų nustatoma reprezentatyvi asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, grupė. Nuomonės referentas taip pat mano, kad tokios organizuotos 
kontrolės rezultatai turėtų būti renkami ir kas dvejus metus valstybių narių pateikiami 
Komisijai kaip statistiniai duomenys.

Nuomonės referentas taip pat laikosi nuomonės, kad Komisija turėtų svarstyti, ar socialiniai 
teisės aktai turėtų būti taikomi visose kelių transporto situacijose, t. y., įskaitant lengvesnes 
negu 3,5 tonos transporto priemones, kurios naudojamos verslo tikslais. Tačiau nuomonės 
referentas mano, kad šis klausimas neturėtų būti sprendžiamas jau šioje direktyvoje.

Nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui iš dalies pakeisti sąvoką „naktinis 
darbas“, tačiau taip pat siūlo keisti apibrėžtį „nakties laikas“. Jeigu „nakties laikas“ bus 
apibrėžiamas kaip laikotarpis nuo 00.00 iki 6.00, bus pašalinti skirtumai valstybėse narėse ir 
užtikrinamas tinkamas nakties poilsis. 

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į 
savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – 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.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Siekiant, kad su šios direktyvos 
taikymu susijusi administracinė našta 
būtų kuo mažesnė, pageidautina, jog būtų 
naudojamos įvairios intelektinės 
transporto sistemos (ITS) programos. 

Or. nl

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) Siekiant tobulinti keitimąsi 
duomenimis, reikia kurti Europos 
keitimosi informacija sistemą. Taikant šią 
sistemą būtų sudaroma galimybė ateityje 
atlikti darbo laiko patikrinimus keliuose 
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kitoje valstybėje narėje.

Or. nl

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12c) Siekiant didinti kelių eismo 
saugumą, reikia svarstyti, ar ilguoju 
laikotarpiu socialiniai teisės aktai turėtų 
būti taikomi visais kelių transporto 
atvejais, t. y., taip pat tais atvejais, kai 
vairuojamos lengvesnės negu 3,5 tonų 
transporto priemonės, naudojamos verslo 
tikslais.

Or. nl

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 6

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis pakeičiama taip: a) 1 dalis pakeičiama taip:

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, taip pat savarankiškai 
dirbantiems vairuotojams, kaip nustatyta 
3 straipsnio e punkte.

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

Or. nl

Pagrindimas

Darbo laiko taisyklės turėtų būti taikomos visiems asmenims, kurie verčiasi mobiliąja kelių 
transporto veikla, nepaisant to, ar jie samdomi, ar savarankiškai dirbantys darbuotojai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies a punktas
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio a punkto 2 pastraipa

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 
(įskaitant nustatytą darbo laiko trukmę, 
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bendrai apskaičiuotą punktuose iii, 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. nl

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies b punktas
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 nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet kokį 
kitą hierarchinį darbo santykį, tačiau:

i. kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos;

i. kuris negali laisvai organizuoti 
atitinkamos darbinės veiklos, arba

ii. kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno;

ii. kurio pajamos tiesiogiai nepriklauso nuo 
gauto pelno, 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. nl

Pagrindimas

Siekiant išvengti dviprasmiškumo, šiuo pakeitimu paaiškinama, kad mobilus darbuotojas –
darbuotojas, kuriam taikomas vienas iš išvardytų apribojimų. 
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Pakeitimas 9

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) e punktas išbraukiamas. c) e punktas iš dalies keičiamas taip:
„savarankiškai dirbantis vairuotojas“ —
tai bet kuris asmuo, 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 minėtąjį vežimą, kuris turi teisę 
dirbti savarankiškai ir nėra susietas su 
darbdaviu pagal darbo sutartį arba bet 
kokį kitą darbo hierarchinį santykį, kuris 
nėra pavaldus kliento įmonei, kuris gali 
laisvai organizuoti savo darbo vietą, laiką 
ir atitinkamą darbinę veiklą ir atlikdamas 
darbą neturi paklusti kitos šalies 
įsakymams ir nurodymams, kurio 
pajamos tiesiogiai priklauso nuo gauto 
pelno, ir kuris ekonomiškai, finansiškai ir 
socialiai nepriklausomas nuo kitam 
asmeniui priklausančiai įmonei ir tos 
įmonės atlikto darbo, kuris negauna 
periodiškai mokamo atlyginimo, su kuriuo 
neatsiskaitoma, pvz., maistu, suteikiant 
būstą ar galimybę naudotis transportu, 
kuriam nėra užtikrinamos teisės, pvz., į 
kasmetines atostogas, kuris turi laisvę 
individualiai arba bendradarbiaudamas 
su savarankiškai dirbančiais vairuotojais 
užmegzti ryšius su keliais klientais.

Or. xm

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma savarankiškai dirbantiems vairuotojams ir savarankiškai 
dirbančio vairuotojo apibrėžtis turėtų būti atitinkamai siauresnė.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies d punktas
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti taikoma ir savarankiškai dirbantiems darbuotojams.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)
Direktyva 2002/15/EB
3 straipsnio h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. nl

Pagrindimas

Šis pasiūlymas – tai galimybė valstybėms narėms sumažinti nakties laiką (jis apima 
mažiausiai keturių valandų laikotarpį) praktiškai iki dviejų valandų, kadangi Komisija 
pateikia naują naktinio darbo laiką apibrėžtį, t y. jį apibrėžia kaip laikotarpį, kai dirbama 
mažiausiai dvi valandas naktį. Tačiau tuomet per trumpas būtų nakties miego laikotarpis. Ši
problema išsprendžiama nakties laiką apibrėžiant kaip nepertraukiamą šešių valandų 
laikotarpį. Be to, remiantis šiuo pakeitimu būtų panaikinta painiava, kuri susidarė dėl to, kad 
valstybės narės skirtingai interpretuoja nakties laiką.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)
Direktyva 2002/15/EB
4 straipsnio -c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a) Įterpiamas šis 4 straipsnio c punktas:
3 straipsnio a punkto 2 dalyje nurodyto 
darbo laiko nustatyta trukmė turėtų būti 1 
valanda per savaitę.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant sumažinti savarankiškai dirbančių darbuotojų administracinę naštą, numatoma, kad 
jie laikotarpį, kuris laikomas nustatyta darbo laiko trukme, gali skirti iii, iv ir v punktuose 
nurodytai veiklai. Nustatoma, kad minėtojo laikotarpio trukmė vidutiniškai yra viena valanda 
per savaitę.

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnio nuostatas 1 dalyje 
nurodytos stebėsenos ir kontrolės 
dažnumui ir ypatybėms nustatyti.

Or. xm

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 ES veikimo 290 straipsnyje nurodytas deleguotasis aktas 
yra tinkama priemonė.
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Pakeitimas 14

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybės narės rengia 1 dalyje minėtos 
kontrolės statistiką ir kas dvejus metus
praneša Komisijai su šia statistika 
susijusią informaciją.

Or. nl

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų rengti 11 straipsnio pirmiau nurodytoje dalyje minėtos stebėsenos ir 
kontrolės statistinius duomenis ir pranešti apie juos Komisijai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 9 dalis (nauja)
Direktyva 2002/15/EB
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Įterpiamas šis 12a straipsnis: 
12a straipsnis
Perdavimas 
1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus, minėtus 11 straipsnio 1a dalyje, 
Komisijai suteikiamas 6 metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos. Komisija 
pateikia su deleguotaisiais įgaliojimais 
susijusią ataskaitą likus ne mažiau kaip
šešiems mėnesiams iki šešerių metų 
laikotarpio pabaigos.
2. Priėmusi deleguotąjį aktą, Komisija 
iškart apie jį vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.
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3. Komisijai suteiktam įgaliojimui priimti 
deleguotuosius aktus taikomos 12b ir 12c 
straipsniuose nustatytos sąlygos.

Or. xm

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 10 dalis (nauja)
Direktyva 2002/15/EB
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10) Įterpiamas šis 12b straipsnis:
12b straipsnis
Perdavimo atšaukimas 
1. Įgaliojimų perdavimą, minėtą 11 
straipsnio 1a dalyje, gali atšaukti Europos 
Parlamentas arba Taryba.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
siekdama nuspręsti, ar atšaukti įgaliojimų 
perdavimą, deda pastangas ir informuoja 
kitą instituciją ir Komisiją, nurodydama, 
kurie deleguotieji įgaliojimai galėtų būti 
atšaukti.
3. Sprendime dėl atšaukimo nurodomos 
atšaukimo priežastys ir remiantis šiuo 
sprendimu nutraukiamas jame nurodytų 
įgaliojimų perdavimas.  Jis įsigalioja 
nedelsiant arba jame nurodytą vėlesnę 
datą. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų teisėtumui. Jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. xm



PE430.999v01-00 14/15 PA\799396LT.doc

LT

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 11 dalis (nauja)
Direktyva 2002/15/EB
12 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11) Įterpiamas šis 12c straipsnis:
12c straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotųjų aktų
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto per tris mėnesius nuo 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 
akto, jis skelbiamas Oficialiajame 
leidinyje ir įsigalioja jame nurodytą dieną.
3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto, jis neįsigalioja. Institucija, kuri 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguotojo 
akto, išdėsto to priežastis.

Or. xm

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 12 dalis (nauja)
Direktyva 2002/15/EB
12 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12) Įterpiamas šis 12d straipsnis:
12d straipsnis
Praėjus dvejiems metams nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo dienos, Komisija 
paskelbia ataskaitą ir prireikus teisėkūros 
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pasiūlymus šiomis su mobilių darbuotojų 
darbo laiku susijusiomis temomis:
1. administracinės naštos mažinimas 
vykdant šią direktyvą ir pažangių 
transporto sistemų taikymas,
2. keitimosi su darbo laiku susijusiais 
duomenimis sistemos plėtojimas,
3. socialinių teisės aktų, įskaitant 
nuostatas dėl važiavimo ir poilsio 
laikotarpių, taikymo srities išplėtimas, 
kad jie apimtų mažiau nei 3,5 t 
sveriančias transporto priemones, 
naudojamas darbo reikmėms. 

Or. nl


