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22.6.2018 A8-0205/80 

Pakeitimas 80 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) Europos darbo institucijos 

sukūrimas galėtų atlikti svarbų vaidmenį 

užtikrinant šiame reglamente išdėstytų 

taisyklių vykdymą, visų pirma padedant 

nacionalinėms valdžios institucijoms 

koordinuoti patikrinimus, keistis 

informacija ir gerąja patirtimi bei mokyti 

inspektorius; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Pakeitimas 81 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) krovinių gabenimas smarkiai 

skiriasi nuo keleivių vežimo. Tolimojo 

susisiekimo autobusų ar autobusų 

vairuotojai glaudžiai susiję su savo 

keleiviais ir turėtų turėti galimybę būti 

lankstesni darydami pertraukas 

nepratęsdami vairavimo trukmės ir 

netrumpindami poilsio laiko ir pertraukų; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Pakeitimas 82 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Dėl dabartinių 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

reikalavimų tas laikas be jokios būtinybės 

dar labiau pailgėja. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina pakoreguoti taip, kad 

vairuotojams būtų lengviau vykdyti 

transporto operacijas laikantis taisyklių, 

kad jie galėtų kassavaitinio poilsio 

laikotarpiu pasinaudoti savo 

gyvenamosiose vietose ir kad jiems būtų 

visiškai atlyginta už visus trumpesnius 

kassavaitinio poilsio laikotarpius. Taip pat 

būtina numatyti, kad ūkio subjektai turi 

organizuoti vairuotojų darbą taip, kad 

poilsio laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi; 

(6) tolimųjų reisų vairuotojai, 

dalyvaujantys tarptautinėse transporto 

operacijose, daug laiko praleidžia ne savo 

gyvenamojoje vietoje. Todėl nuostatą dėl 

reguliaraus kassavaitinio poilsio 

pageidautina taikyti taip, kad vairuotojams 

būtų lengviau vykdyti transporto operacijas 

laikantis taisyklių, kad jie galėtų 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu 

pasinaudoti savo gyvenamosiose vietose ir 

kad jiems būtų visiškai atlyginta už visus 

trumpesnius kassavaitinio poilsio 

laikotarpius. Siekiant užtikrinti saugias ir 

deramas darbo sąlygas, būtina numatyti, 

kad ūkio subjektai turi organizuoti 

vairuotojų darbą taip, kad poilsio 

laikotarpiai, kuriais naudojamasi ne savo 

gyvenamojoje vietoje, nebūtų pernelyg ilgi 

ir kad vairuotojai turėtų galimybę 

reguliariai sugrįžti į gyvenamąją vietą ir 

galėtų turėti deramas poilsio sąlygas 

kokybiškose apgyvendinimo vietose. Jei 

vairuotojas nusprendžia poilsio laikotarpį 

praleisti savo gyvenamojoje vietoje, 

transporto įmonė turėtų suteikti 

vairuotojui finansinių ar praktinių 

priemonių grįžti namo. Be to, į 

grįžtamosios kelionės trukmę neturėtų 

būti atsižvelgiama apskaičiuojant poilsio 
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laikotarpio trukmę. Jei vairuotojas 

nusprendžia poilsio laikotarpį praleisti 

kitoje vietoje, nei jo gyvenamoji vieta, į tai 

neturėtų būti atsižvelgiama apskaičiuojant 

vairuotojo teises į kelionpinigius; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Pakeitimas 83 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl 

tikslinga tą reikalavimą paaiškinti ir taip 

užtikrinti, kad nuo gyvenamosios vietos 

nutolusiems vairuotojams būtų suteikiamos 

normaliam kassavaitiniam poilsiui 

tinkamas būstas; 

(7) valstybės narės skirtingai aiškina ir 

įgyvendina kassavaitinio poilsio 

reikalavimus, t. y. reikalavimą dėl vietos, 

kurioje turėtų būti naudojamasi 

kassavaitinio poilsio laikotarpiu. Todėl, 

siekiant užtikrinti vairuotojams geras 

darbo sąlygas ir saugą, tikslinga tą 

reikalavimą paaiškinti ir taip užtikrinti, kad 

nuo gyvenamosios vietos nutolusiems 

vairuotojams būtų suteikiamas normaliam 

kassavaitiniam poilsiui kokybiškas ir lyčių 

požiūriu tinkamas būstas ar kita 

vairuotojų pasirinkta ir darbdavių 

apmokama vieta. Valstybės narės turėtų 

užtikrinti, kad būtų pakankamai 

vairuotojų poreikiams pritaikytų saugių 

stovėjimo aikštelių; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Pakeitimas 84 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) daugelyje kelių transporto 

operacijų Sąjungoje reiso daliai 

naudojamas keltas ar geležinkelis. Todėl 

tokioms operacijoms turėtų būti 

numatytos aiškios ir tinkamos nuostatos, 

susijusios su poilsio laikotarpiais ir 

pertraukomis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Reikėtų numatyti kassavaitinio poilsio laikotarpių išimtis tais atvejais, kai vykdomi ilgi reisai 

keltais ar geležinkeliais, daugiausia ES pakraštyje. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Pakeitimas 85 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11b) lengvosios komercinės transporto 

priemonės naudojamos prekėms vežti vis 

plačiau, todėl daugėja nesąžiningos 

konkurencijos atvejų ir skirtingai 

taikomas Reglamentas (EB) 561/2006, o 

dėl to atsirado darbo sąlygų skirtumų ir 

kyla grėsmė kelių eismo saugumui. 

Siekiant pagerinti kelių eismo saugumą ir 

vairuotojų darbo sąlygas, Reglamento 

(EB) Nr. 561/2006 taikymo sritis turėtų 

būti išplėsta ir apimti prekėms vežti 

naudojamas lengvąsias komercines 

transporto priemones, nebent transporto 

priemonė yra naudojama įmonės arba 

vairuotojo reikmėms arba vairavimas 

nėra pagrindinė transporto priemonę 

vairuojančio asmens veikla; 

Or. en 



 

AM\1157257LT.docx  PE621.703v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

22.6.2018 A8-0205/86 

Pakeitimas 86 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 c konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11c) siekiant užtikrinti vairuotojams 

tinkamus sveikatos ir saugos standartus, 

reikia įrengti arba modernizuoti saugias 

stovėjimo aikšteles, tinkamas sanitarines 

patalpas ir tinkamas apgyvendinimo 

vietas. Sąjungoje turėtų būti sukurtas 

pakankamas stovėjimo aikštelių tinklas; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Pakeitimas 87 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 d konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11d) savo 2015 m. rugsėjo 9 d. 

rezoliucijoje „2011 m. Baltosios knygos 

dėl transporto politikos įgyvendinimas. 

Rezultatų apžvalga ir tolesni veiksmai 

tvaraus judumo link“ Europos 

Parlamentas svarstė galimybę įkurti 

Europos kelių agentūrą, kad būtų 

užtikrinamas tinkamas Sąjungos teisės 

aktų įgyvendinimas ir visose valstybėse 

narėse skatinama standartizacija; 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Pakeitimas 88 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

2 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -1) 2 straipsnio 1 dalies a punktas 

pakeičiamas taip: 

a) krovinius, kai maksimali leidžiama 

transporto priemonės masė kartu su 

priekaba ar puspriekabe viršija 3,5 tonos, 

arba 

„a) krovinius arba“  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Pakeitimas 89 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmė, minimalios pertraukos ir poilsio laikotarpiai ir 

vietos nustatymas tachografais 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

3 straipsnio h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, naudojamais kroviniams vežti 

nekomerciniais tikslais; 

h) transporto priemonėmis ar jų 

junginiais, kurių maksimali leidžiama 

masė neviršija 7,5 t, naudojamais 

kroviniams vežti nekomerciniais tikslais; 

Or. en 

 

 


