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27.6.2018 A8-0205/103 

Pakeitimas 103 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos 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 2 b punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

6 straipsnio 2 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2b) 6 straipsnio 2 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

2.  Kassavaitinio vairavimo trukmė negali 

viršyti 56 valandų ir maksimalios savaitės 

darbo laiko trukmės, nustatytos 

Direktyvoje 2002/15/EB. 

„2. Kassavaitinio vairavimo trukmė negali 

viršyti 48 valandų ir – niekada – 

maksimalios savaitės darbo laiko trukmės, 

nustatytos Direktyvoje 2002/15/EB.“ 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0012.02/DOC_1&format=PDF) 

Pagrindimas 

Šia nuostata kassavaitinio vairavimo trukmė suderinama su įprastinio darbo laiko nuostatomis, 

taikomomis Europos Sąjungos piliečiams, kaip nustatyta Direktyvoje 2003/88/EB. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Pakeitimas 104 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos 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 2 c punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

6 straipsnio 3 dalis 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2c) 6 straipsnio 3 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

3. Bendra vairavimo trukmė per dvi 

savaites paeiliui negali viršyti 90 valandų. 

„3. Bendra vairavimo trukmė per dvi 

savaites paeiliui negali viršyti 80 valandų. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0012.02/DOC_1&format=PDF) 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

27.6.2018 A8-0205/105 

Pakeitimas 105 

 

Verts/ALE frakcijos 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 3 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

7 straipsnio 1 pastraipa 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3a) 7 straipsnio 1 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

Po keturių su puse valandų vairavimo 

vairuotojas, jeigu jis nepradeda naudoti 

poilsio laikotarpio, turi daryti ne trumpesnę 

kaip 45 minučių pertrauką. 

Po keturių su puse valandų vairavimo 

vairuotojas, jeigu jis nepradeda naudoti 

poilsio laikotarpio, turi daryti ne trumpesnę 

kaip 60 minučių pertrauką. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0012.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Pakeitimas 106 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos 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 3 b punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

7 straipsnio 2 pastraipa 

 
Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 3b) 7 straipsnio 2 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

Ši pertrauka gali būti pakeista ne 

trumpesne kaip 15 minučių pertrauka, po 

kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių 

pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų 

paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 

pastraipos reikalavimų. 

Ši pertrauka gali būti pakeista ne 

trumpesne kaip 30 minučių pertrauka, po 

kurios sektų ne trumpesnė kaip 30 minučių 

pertrauka, kurios per laiko tarpą būtų 

paskirstytos taip, kad būtų laikomasi 1 

pastraipos reikalavimų. 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0012.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Pakeitimas 107 

Keith Taylor 

Verts/ALE frakcijos 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 9 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 561/2006 

15 straipsnis 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

9) 15 straipsnis pakeičiamas taip: Išbraukta. 

„15 straipsnis  

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnio 

a punkte nurodytų transporto priemonių 

vairuotojams būtų taikomos nacionalinės 

taisyklės, kuriomis suteikiama 

pakankama su leidžiama vairavimo 

trukme ir privalomomis pertraukomis bei 

poilsio laikotarpiais susijusi apsauga. 

Valstybės narės praneša Komisijai apie 

atitinkamas tokiems vairuotojams 

taikomas nacionalines taisykles.“; 

 

Or. en 

 


