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Pakeitimas 1
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Tarybos 
poziciją per pirmąjį svarstymą.

Or. en

Pakeitimas 2
Deirdre Clune

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) tolimųjų tarptautinių krovininių 
reisų vairuotojai daug laiko praleidžia toli 
nuo namų. Dėl galiojančių normalaus 
kassavaitinio poilsio reikalavimų tas laikas 
be jokios būtinybės gali dar labiau pailgėti. 
Todėl nuostatas dėl normalaus 
kassavaitinio poilsio laikotarpių 
pageidautina pakoreguoti taip, kad 
vairuotojams būtų lengviau vykdyti 
tarptautines transporto operacijas laikantis 
taisyklių ir pasiekti namus savo normaliam 
kassavaitiniam poilsio laikotarpiui, ir kad 
jiems būtų visiškai atlyginta už visus 
sutrumpintus kassavaitinio poilsio 
laikotarpius. Atsižvelgiant į keleivių 
vežimo ir krovinių vežimo skirtumus, ši 
galimybė neturėtų būti taikoma 
vairuotojams, kai jie veža keleivius;

(8) tolimųjų krovininių reisų 
vairuotojai daug laiko praleidžia toli nuo 
namų. Dėl galiojančių normalaus 
kassavaitinio poilsio reikalavimų tas laikas 
be jokios būtinybės gali dar labiau pailgėti. 
Todėl nuostatas dėl normalaus 
kassavaitinio poilsio laikotarpių 
pageidautina pakoreguoti taip, kad 
vairuotojams būtų lengviau vykdyti 
transporto operacijas laikantis taisyklių ir 
pasiekti namus savo normaliam 
kassavaitiniam poilsio laikotarpiui, ir kad 
jiems būtų visiškai atlyginta už visus 
sutrumpintus kassavaitinio poilsio 
laikotarpius. Atsižvelgiant į keleivių 
vežimo ir krovinių vežimo skirtumus, ši 
galimybė neturėtų būti taikoma 
vairuotojams, kai jie veža keleivius;

Or. en

Pakeitimas 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa
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Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) kadangi normalūs kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai ir ilgesni poilsio 
laikotarpiai negali būti praleidžiami 
transporto priemonėje arba stovėjimo 
aikštelėje, o turi būti praleidžiami tik 
tinkamame būste, kuris gali būti greta 
stovėjimo aikštelės, itin svarbu suteikti 
vairuotojams galimybę nustatyti saugių ir 
apsaugotų stovėjimo aikštelių, kuriose 
užtikrinamas tinkamas saugumo lygis ir 
tinkami infrastruktūros objektai, vietą. 
Komisija jau nagrinėjo, kaip skatinti 
aukštos kokybės stovėjimo aikštelių, 
įskaitant būtinus minimalius reikalavimus, 
įrengimą. Todėl Komisija turėtų parengti 
saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių 
standartus. Šiais standartais turėtų būti 
prisidedama prie aukštos kokybės 
stovėjimo aikštelių skatinimo. Šie 
standartai gali būti peržiūrimi siekiant 
pasirūpinti geresne prieiga prie 
alternatyviųjų degalų, laikantis politikos, 
kuria vystoma ta infrastruktūra. Taip pat 
svarbu prižiūrėti, kad stovėjimo aikštelėse 
nebūtų ledo ir sniego;

(15) Nors paprastai normalūs 
kassavaitinio poilsio laikotarpiai ir ilgesni 
poilsio laikotarpiai negali būti praleidžiami 
transporto priemonėje, išimties tvarka 
atitinkami poilsio laikotarpiai gali 
būti praleidžiami transporto priemonėse, 
jeigu transporto priemonė stovi 
patvirtintoje saugioje ir apsaugotoje 
stovėjimo aikštelėje, kurioje yra 
komercinių transporto 
priemonių stovėjimo vietos ir būtiniausius 
reikalavimus atitinkantys paslaugų 
įrenginiai.  Itin svarbu suteikti 
vairuotojams galimybę nustatyti saugių ir 
apsaugotų stovėjimo aikštelių, kuriose 
užtikrinamas tinkamas saugumo lygis ir 
tinkami infrastruktūros objektai, vietą 
Komisija jau nagrinėjo, kaip skatinti 
aukštos kokybės stovėjimo aikštelių, 
įskaitant būtinus minimalius reikalavimus, 
įrengimą. Todėl Komisija turėtų parengti 
saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių 
standartus. Šiais standartais turėtų būti 
prisidedama prie aukštos kokybės 
stovėjimo aikštelių skatinimo. Šie 
standartai gali būti peržiūrimi siekiant 
pasirūpinti geresne prieiga prie 
alternatyviųjų degalų, laikantis politikos, 
kuria vystoma ta infrastruktūra. Taip pat 
svarbu prižiūrėti, kad stovėjimo aikštelėse 
nebūtų ledo ir sniego;

Or. en

Pakeitimas 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) kadangi normalūs kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai ir ilgesni poilsio 
laikotarpiai negali būti praleidžiami 
transporto priemonėje arba stovėjimo 
aikštelėje, o turi būti praleidžiami tik 
tinkamame būste, kuris gali būti greta 
stovėjimo aikštelės, itin svarbu suteikti 
vairuotojams galimybę nustatyti saugių ir 
apsaugotų stovėjimo aikštelių, kuriose 
užtikrinamas tinkamas saugumo lygis ir 
tinkami infrastruktūros objektai, vietą. 
Komisija jau nagrinėjo, kaip skatinti 
aukštos kokybės stovėjimo aikštelių, 
įskaitant būtinus minimalius reikalavimus, 
įrengimą. Todėl Komisija turėtų parengti 
saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių 
standartus. Šiais standartais turėtų būti 
prisidedama prie aukštos kokybės 
stovėjimo aikštelių skatinimo. Šie 
standartai gali būti peržiūrimi siekiant 
pasirūpinti geresne prieiga prie 
alternatyviųjų degalų, laikantis politikos, 
kuria vystoma ta infrastruktūra. Taip pat 
svarbu prižiūrėti, kad stovėjimo aikštelėse 
nebūtų ledo ir sniego;

(15) Nors paprastai normalūs 
kassavaitinio poilsio ir ilgesni poilsio 
laikotarpiai negali būti praleidžiami 
transporto priemonėje, išimties tvarka 
atitinkami poilsio laikotarpiai gali būti 
praleidžiami transporto priemonėse, jeigu 
transporto priemonė stovi patvirtintoje 
saugioje ir apsaugotoje stovėjimo 
aikštelėje, kurioje yra komercinių 
transporto priemonių stovėjimo vietos ir 
būtiniausius reikalavimus atitinkantys 
paslaugų įrenginiai.  Itin svarbu suteikti 
vairuotojams galimybę nustatyti saugių ir 
apsaugotų stovėjimo aikštelių, kuriose 
užtikrinamas tinkamas saugumo lygis ir 
tinkami infrastruktūros objektai, vietą 
Komisija jau nagrinėjo, kaip skatinti 
aukštos kokybės stovėjimo aikštelių, 
įskaitant būtinus minimalius reikalavimus, 
įrengimą. Todėl Komisija turėtų parengti 
saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių 
standartus. Šiais standartais turėtų būti 
prisidedama prie aukštos kokybės 
stovėjimo aikštelių skatinimo. Šie 
standartai gali būti peržiūrimi siekiant 
pasirūpinti geresne prieiga prie 
alternatyviųjų degalų, laikantis politikos, 
kuria vystoma ta infrastruktūra. Taip pat 
svarbu prižiūrėti, kad stovėjimo aikštelėse 
nebūtų ledo ir sniego;

Or. en

Pagrindimas

Draudimas miegoti kabinoje nepagerintų vairuotojų socialinių ir darbo sąlygų, jei nebūtų 
pakankamai saugių ir apsaugotų stovėjimo vietų. Be to, po COVID-19 pandemijos ilgalaikio 
etapo, miegant kabinoje būtų saugoma vairuotojų sveikata. Įrodyta, kad trūksta apie 100 000 
saugių ir apsaugotų automobilių stovėjimo vietų, taip pat tokių, kuriose būtų įrengti tualetai, 
dušai, stebėjimo kameros ir t. t. Todėl reikalavimas miegoti ne kabinoje siejamas su 
automobilių stovėjimo vietų prieinamumu visoje ES, ir nustatomas pereinamasis laikotarpis, 
iki kol bus įrengtos reikalingos automobilių stovėjimo vietos.

Pakeitimas 5
Clotilde Armand



PE652.268v01-00 6/17 AM\1204971LT.docx

LT

Tarybos pozicija
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(32 a) atsižvelgiant į esminį vaidmenį, 
kurį sunkiasvorės transporto priemonės 
atlieka kritinėse situacijose, kaip aiškiai 
matyti iš COVID-19 nepaprastosios 
situacijos, reikėtų užtikrinti prieinamumą 
per trumpą laiką ir neribotą transporto 
priemonių judėjimą ES bendrojoje 
rinkoje, kad būtų patenkinti vartotojų ir 
verslo poreikiai, o taip pat užtikrintas 
pagrindinių paslaugų tęstinumas. Šiuo 
tikslu šiame reglamente nustatytų 
paslaugų teikimo konkrečių taisyklių 
taikymas krizės ir ekonomikos atsigavimo 
laikotarpiu turėtų būti sustabdytas 
Sąjungos lygmeniu. Šios taisyklės apima 
nuostatas dėl reguliaraus poilsio laiko 
transporto priemonėje ir stovėjimo 
aikštelėje, kasdienio poilsio laiko 
dažnumo, taip pat dėl vairuotojo 
pasirinkimo poilsio laiką praleisti bet 
kurioje vietoje, įskaitant vietą, kuri 
skiriasi nuo darbdavio įsisteigimo 
valstybės narės arba vairuotojo 
gyvenamosios vietos.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu reglamentu dėl vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir poilsio laikotarpių kyla 
papildomų įgyvendinimo išlaidų, o įmonėms tenka pernelyg didelė administracinė našta. 
Tokios nuostatos prieštarauja vairuotojo laisvei pasirinkti vietą savo kassavaitiniam poilsiui. 
Be to, Tarybos pozicijos nuostatomis sumažinamas transporto operacijų lankstumas ir 
vairuotojų galimybės. Periferinių valstybių narių vežėjai atsidurs itin nepalankioje padėtyje, 
nes jie patirs daugiau išlaidų, susijusių su ilgomis vairuotojų kelionėmis atgal. Visi šie 
veiksniai lemia menką atsparumą krizėms ir neveiksmingą pagrindinių transporto paslaugų 
teikimą.

Pakeitimas 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
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Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Per bet kurias dvi paeiliui 
einančias savaites vairuotojas turi 
pasinaudoti bent:

Išbraukta.

a) dviem normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais arba
b) vienu normaliu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu ir vienu sutrumpintu 
kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuris 
trunka bent 24 valandas.
Kassavaitinio poilsio laikotarpis prasideda 
ne vėliau kaip po šešių 24 valandų laiko 
tarpų nuo ankstesnio kassavaitinio poilsio 
laikotarpio pabaigos.
Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
tarptautinį krovinių vežimą vykdantis 
vairuotojas gali už įsisteigimo valstybės 
narės ribų pasinaudoti dviem iš eilės 
sutrumpintais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais su sąlyga, kad vairuotojas 
per bet kurias keturias iš eilės einančias 
savaites pasinaudoja bent keturiais 
kassavaitiniais poilsio laikotarpiais, iš 
kurių bent du yra normalūs kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai.
Šios dalies tikslais laikoma, kad 
vairuotojas vykdo tarptautinį vežimą, jei 
vairuotojas du iš eilės sutrumpintus 
kassavaitinio poilsio laikotarpius pradeda 
už darbdavio įsisteigimo valstybės narės ir 
už vairuotojų gyvenamosios vietos 
valstybės ribų.;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos 
nuostatą ir grįžti prie šiuo metu taikomų Reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl poilsio 
laikotarpių organizavimo nuostatų, nustatant 2 savaičių ataskaitinį laikotarpį.



PE652.268v01-00 8/17 AM\1204971LT.docx

LT

Pakeitimas 7
Deirdre Clune

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
tarptautinį krovinių vežimą vykdantis 
vairuotojas gali už įsisteigimo valstybės 
narės ribų pasinaudoti dviem iš eilės 
sutrumpintais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais su sąlyga, kad vairuotojas per 
bet kurias keturias iš eilės einančias 
savaites pasinaudoja bent keturiais 
kassavaitiniais poilsio laikotarpiais, iš 
kurių bent du yra normalūs kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai.

Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, 
vairuotojas gali pasinaudoti dviem iš eilės 
sutrumpintais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais su sąlyga, kad vairuotojas per 
bet kurias keturias iš eilės einančias 
savaites pasinaudoja bent keturiais 
kassavaitiniais poilsio laikotarpiais, iš 
kurių bent du yra normalūs kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai.

Or. en

Pagrindimas

Galimybė pasinaudoti dviem iš eilės sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais taip pat 
turėtų būti taikoma ir vidaus, o ne tik tarptautiniam vežimui.

Pakeitimas 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

8. Normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais ir bet kokiu ilgiau nei 45 
valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu, kuriuo kompensuojami 
ankstesni sutrumpinto kassavaitinio 

8. Jei vairuotojas taip nusprendžia, 
kasdienio poilsio ir sutrumpinto 
kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne 
transporto priemonės nuolatinio laikymo 
vietoje galima pasinaudoti transporto 
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poilsio laikotarpiai, negali būti 
naudojamasi transporto priemonėje. Jie 
turi būti praleidžiami lyčių požiūriu 
tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 
miegamosios bei sanitarinės patalpos.

priemonėje, jei joje kiekvienam 
vairuotojui yra įrengtos tinkamos 
miegojimo vietos, o transporto priemonė 
stovi vietoje.

Normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais ir bet kokiu ilgiau nei 
45 valandas trunkančiu kassavaitinio 
poilsio laikotarpiu, kuriuo 
kompensuojami ankstesni sutrumpinto 
kassavaitinio poilsio laikotarpiai, negali 
būti naudojamasi transporto priemonėje. 
Jie turi būti praleidžiami lyčių požiūriu 
tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 
miegamosios bei sanitarinės patalpos.
Nukrypstant nuo antrosios pastraipos, 
normalūs kassavaitinio poilsio 
laikotarpiai ir visi ilgesni nei 45 val. 
kassavaitinio poilsio laikotarpiai, paimti 
kaip kompensacija už anksčiau 
sutrumpintą kassavaitinį poilsį, gali būti 
praleidžiami transporto priemonėje, jeigu 
transporto priemonė stovi patvirtintoje 
saugioje ir apsaugotoje stovėjimo 
aikštelėje, kurioje yra komercinių 
transporto priemonių stovėjimo vietos ir 
būtiniausius reikalavimus, išdėstytus 8 
straipsnio a punkte, atitinkantys paslaugų 
įrenginiai. 
Iki [OL: treji metai nuo įsigaliojimo] 
transporto priemonė gali stovėti 
paprastoje stovėjimo aikštelėje, kurioje 
yra pagrindines paslaugas užtikrinantys 
įrenginiai. Komisija deleguotuoju aktu 
gali pratęsti atitinkamą laikotarpį dar 
dvejiems metams jei, remiantis Komisijos 
ataskaitos dėl galimybės naudotis 
saugiomis ir apsaugotomis stovėjimo 
aikštelėmis, rezultatais, saugių ir 
apsaugotų patvirtintų stovėjimo aikštelių 
visoje Europos Sąjungoje skaičiaus 
nepakaktų nustatytiems poreikiams 
patenkinti.
Visas išlaidas dėl būsto ne transporto 
priemonėje, taip pat visus su 
pasinaudojimu saugia ir apsaugota 
stovėjimo aikštele susijusius mokesčius 
padengia darbdavys.
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Or. en

Pagrindimas

Draudimas miegoti kabinoje nepagerintų vairuotojų socialinių ir darbo sąlygų, jei nebūtų 
pakankamai saugių ir apsaugotų stovėjimo vietų. Be to, po COVID-19 pandemijos ilgalaikio 
etapo, miegant kabinoje būtų saugoma vairuotojų sveikata. Įrodyta, kad trūksta apie 100 000 
saugių ir apsaugotų automobilių stovėjimo vietų, taip pat tokių, kuriose būtų įrengti tualetai, 
dušai, stebėjimo kameros ir t. t. Todėl reikalavimas miegoti ne kabinoje siejamas su 
automobilių stovėjimo vietų prieinamumu visoje ES, ir nustatomas pereinamasis laikotarpis, 
iki kol bus įrengtos reikalingos automobilių stovėjimo vietos.

Pakeitimas 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
1 straipsnio 8 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

8. Normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais ir bet kokiu ilgiau nei 45 
valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu, kuriuo kompensuojami 
ankstesni sutrumpinto kassavaitinio 
poilsio laikotarpiai, negali būti 
naudojamasi transporto priemonėje. Jie 
turi būti praleidžiami lyčių požiūriu 
tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 
miegamosios bei sanitarinės patalpos.

8. Jei vairuotojas taip nusprendžia, 
kasdienio poilsio ir sutrumpinto 
kassavaitinio poilsio laikotarpiais ne 
transporto priemonės nuolatinio laikymo 
vietoje galima pasinaudoti transporto 
priemonėje, jei joje kiekvienam 
vairuotojui yra įrengtos tinkamos 
miegojimo vietos, o transporto priemonė 
stovi vietoje.

Normaliais kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais ir bet kokiu ilgiau nei 
45 valandas trunkančiu kassavaitinio 
poilsio laikotarpiu, kuriuo 
kompensuojami ankstesni sutrumpinto 
kassavaitinio poilsio laikotarpiai, negali 
būti naudojamasi transporto priemonėje. 
Jie turi būti praleidžiami lyčių požiūriu 
tinkamame būste, kuriame yra tinkamos 
miegamosios bei sanitarinės patalpos.
Nukrypstant nuo antrosios pastraipos, 
normalūs kassavaitinio poilsio 
laikotarpiai ir visi ilgesni nei 45 val. 
kassavaitinio poilsio laikotarpiai, paimti 
kaip kompensacija už anksčiau 



AM\1204971LT.docx 11/17 PE652.268v01-00

LT

sutrumpintą kassavaitinį poilsį, gali būti 
praleidžiami transporto priemonėje, jeigu 
transporto priemonė stovi patvirtintoje 
saugioje ir apsaugotoje stovėjimo 
aikštelėje, kurioje yra komercinių 
transporto priemonių stovėjimo vietos ir 
būtiniausius reikalavimus, išdėstytus 8 
straipsnio a punkte, atitinkantys paslaugų 
įrenginiai. 
Iki [OL: treji metai nuo įsigaliojimo] 
transporto priemonė gali stovėti 
paprastoje stovėjimo aikštelėje, kurioje 
yra pagrindines paslaugas užtikrinantys 
įrenginiai. Komisija deleguotuoju aktu 
gali pratęsti atitinkamą laikotarpį dar 
dvejiems metams jei, remiantis Komisijos 
ataskaitos dėl galimybės naudotis 
saugiomis ir apsaugotomis stovėjimo 
aikštelėmis, rezultatais, saugių ir 
apsaugotų patvirtintų stovėjimo aikštelių 
visoje Europos Sąjungoje skaičiaus 
nepakaktų nustatytiems poreikiams 
patenkinti.

Or. en

Pakeitimas 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Visas būsto ne transporto priemonėje 
išlaidas padengia darbdavys.;

Visas išlaidas dėl būsto ne transporto 
priemonėje, taip pat visus su 
pasinaudojimu saugia ir apsaugota 
stovėjimo aikštele susijusius mokesčius 
padengia darbdavys.

Or. en
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Pakeitimas 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 a dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

8a. Transporto ūkio subjektai 
vairuotojų darbą organizuoja taip, kad 
vairuotojai galėtų sugrįžti į darbdavio 
veiklos centrą, kuriame vairuotojas 
paprastai būna ir kuriame prasideda 
vairuotojo kassavaitinio poilsio laikotarpis, 
valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs 
darbdavys, arba sugrįžti į savo gyvenamąją 
vietą per kiekvieną keturių iš eilės einančių 
savaičių laikotarpį, kad pasinaudotų bent 
vienu normaliu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu arba vienu ilgiau nei 45 
valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu, kuriuo pasinaudojama kaip 
kompensacija už sutrumpintą kassavaitinio 
poilsio laikotarpį.

8a. Transporto ūkio subjektai 
vairuotojų darbą organizuoja taip, kad 
vairuotojai galėtų sugrįžti į darbdavio 
veiklos centrą, kuriame vairuotojas 
paprastai būna ir kuriame prasideda 
vairuotojo kassavaitinio poilsio laikotarpis, 
valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs 
darbdavys, arba sugrįžti į savo gyvenamąją 
vietą, arba bet kurią kitą vairuotojo 
pasirinktą vietą per kiekvieną keturių iš 
eilės einančių savaičių laikotarpį, kad 
pasinaudotų bent vienu normaliu 
kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba vienu 
ilgiau nei 45 valandas trunkančiu 
kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuriuo 
pasinaudojama kaip kompensacija už 
sutrumpintą kassavaitinio poilsio 
laikotarpį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atkurti EP per pirmąjį svarstymą priimtos pozicijos nuostatą, kuri 
nebuvo tinkamai įtraukta į Tarybos poziciją. Juo taip pat siekiama nustatyti teksto aiškinimą. 
Nustačius vairuotojui konkrečią grįžimo vietą, yra pažeidžiamos pagrindinės ES laisvės. 
Teisės aktų leidėjų tikslas buvo įpareigoti transporto įmonę organizuoti vairuotojo darbą taip, 
kad jis galėtų grįžti į konkrečią vietą, jei tai yra vairuotojo valia. Priešingu atveju, 
vairuotojas gali laisvai pasirinkti savo poilsio laikotarpio paskirties vietą.

Pakeitimas 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Tarybos pozicija
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1 straipsnio 1 dalies 6 punkto d papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 8 a dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

8a. Transporto ūkio subjektai 
vairuotojų darbą organizuoja taip, kad 
vairuotojai galėtų sugrįžti į darbdavio 
veiklos centrą, kuriame vairuotojas 
paprastai būna ir kuriame prasideda 
vairuotojo kassavaitinio poilsio laikotarpis, 
valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs 
darbdavys, arba sugrįžti į savo gyvenamąją 
vietą per kiekvieną keturių iš eilės einančių 
savaičių laikotarpį, kad pasinaudotų bent 
vienu normaliu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu arba vienu ilgiau nei 45 
valandas trunkančiu kassavaitinio poilsio 
laikotarpiu, kuriuo pasinaudojama kaip 
kompensacija už sutrumpintą kassavaitinio 
poilsio laikotarpį.

8a. Transporto ūkio subjektai 
vairuotojų darbą organizuoja taip, kad 
vairuotojai galėtų sugrįžti į darbdavio 
veiklos centrą, kuriame vairuotojas 
paprastai būna ir kuriame prasideda 
vairuotojo kassavaitinio poilsio laikotarpis, 
valstybėje narėje, kurioje yra įsisteigęs 
darbdavys, arba sugrįžti į savo gyvenamąją 
vietą, arba bet kurią kitą vairuotojo 
pasirinktą vietą per kiekvieną keturių iš 
eilės einančių savaičių laikotarpį, kad 
pasinaudotų bent vienu normaliu 
kassavaitinio poilsio laikotarpiu arba vienu 
ilgiau nei 45 valandas trunkančiu 
kassavaitinio poilsio laikotarpiu, kuriuo 
pasinaudojama kaip kompensacija už 
sutrumpintą kassavaitinio poilsio 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 a straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 
d. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą dėl turimų 
vairuotojams tinkamų poilsio patalpų ir 
saugomų stovėjimo aikštelių, taip pat dėl 
saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių, 
sertifikuotų pagal 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus, įrengimo. Šioje 
ataskaitoje gali būti išvardytos priemonės, 
kuriomis siekiama padidinti apsaugotų 

4. Ne vėliau kaip [OL: praėjus 
trejiems metams nuo šio iš dalies pakeisto 
Reglamento įsigaliojimo datos], Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą dėl turimų vairuotojams tinkamų 
poilsio patalpų ir saugomų stovėjimo 
aikštelių, taip pat dėl saugių ir apsaugotų 
stovėjimo aikštelių, sertifikuotų pagal 
deleguotuosius aktus, įrengimo. 
Ataskaitoje visų pirma pateikiama 
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stovėjimo aikštelių skaičių ir kokybę. informacija apie sertifikuotų saugių ir 
apsaugotų stovėjimo aikštelių skaičių ir 
vietą, jų pajėgumą ir naudojimą, o taip 
pat apie papildomų vietų ar įrenginių 
poreikį. Remdamasi šia ataskaita, 
Komisija prireikus pasiūlo priemones, 
kuriomis siekiama padidinti sertifikuotų 
saugių ir apsaugotų transporto priemonių 
stovėjimo aikštelių skaičių ir kokybę, ir 
(arba) priemones, skirtas pratęsti 8 
straipsnio ketvirtoje pastraipoje nustatytą 
pereinamąjį laikotarpį dar dvejiems 
metams.

Or. en

Pakeitimas 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 a straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 
d. Komisija Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia ataskaitą dėl turimų 
vairuotojams tinkamų poilsio patalpų ir 
saugomų stovėjimo aikštelių, taip pat dėl 
saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių, 
sertifikuotų pagal 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius aktus, įrengimo. Šioje 
ataskaitoje gali būti išvardytos priemonės, 
kuriomis siekiama padidinti apsaugotų 
stovėjimo aikštelių skaičių ir kokybę.

4. Ne vėliau kaip [OL: praėjus 
trejiems metams nuo šio iš dalies pakeisto 
Reglamento įsigaliojimo datos], Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
ataskaitą dėl turimų vairuotojams tinkamų 
poilsio patalpų ir saugomų stovėjimo 
aikštelių, taip pat dėl saugių ir apsaugotų 
stovėjimo aikštelių, sertifikuotų pagal 
deleguotuosius aktus, įrengimo. 
Ataskaitoje visų pirma pateikiama 
informacija apie sertifikuotų saugių ir 
apsaugotų stovėjimo aikštelių skaičių ir 
vietą, jų pajėgumą ir naudojimą, o taip 
pat apie papildomų vietų ar įrenginių 
poreikį. Remdamasi šia ataskaita, 
Komisija prireikus pasiūlo priemones, 
kuriomis siekiama padidinti sertifikuotų 
saugių ir apsaugotų transporto priemonių 
stovėjimo aikštelių skaičių ir kokybę, ir 
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(arba) priemones, skirtas pratęsti 8 
straipsnio aštuntoje pastraipoje nustatytą 
pereinamąjį laikotarpį dar dvejiems 
metams.

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad trūksta maždaug 100 000 papildomų saugių ir apsaugotų transporto priemonių 
stovėjimo vietų ir dar daugiau vietų, turinčių tinkamą poilsiui įrangą, pvz., tualetus, dušus, 
apšvietimą, stebėjimo kameras ir aptvertas transporto priemonių stovėjimo aikšteles. Taip pat 
trūksta šalia atitinkamų stovėjimo vietų įrengtų apgyvendinimui skirtų patalpų. Todėl 
reikalavimas miegoti ne kabinoje turi būti susietas su stovėjimo vietų prieinamumu visoje ES 
ir turi būti nustatytas konkretus pereinamasis laikotarpis, iki kol bus pastatytos reikalingos 
stovėjimo vietos.

Pakeitimas 15
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
2 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2 a straipsnis
Force majeure

Susidarius išskirtinėms ir nenumatytoms 
aplinkybėms, pavyzdžiui, kilus visuomenės 
sveikatos krizei, susidarius ekstremaliajai 
aplinkos situacijai arba susidarius 
ekstremaliajai socialinio - politinio ir 
karinio pobūdžio situacijai, ir jei tolesnis 
tarpvalstybinis vežimas yra labai svarbus 
socialiniu ir ekonominiu požiūriu, 
Komisija vykdys toliau nurodytų šio 
reglamento nuostatų taikymo stabdymą 
tiek, kiek trunka ekstremaliosios situacijos 
ir atsigavimo laikotarpis, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas sunkiasvorių 
transporto priemonių, vežančių keleivius 
ir prekes, judėjimui ir užtikrinti skubiems 
pristatymams reikalingų transporto 
priemonių ir vairuotojų turėjimą:
a) 1 straipsnio 1 dalies 6a punktu iš dalies 
keičiama Reglamento (EB) Nr. 561/2006 
8 straipsnio 6 dalis ir įtraukiamos 
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nuostatos dėl kassavaitinio poilsio 
laikotarpių;
b) 1 straipsnio 1 dalies 6c punktu iš dalies 
keičiama Reglamento (EB) Nr. 561/2006 
8 straipsnio 8 dalis ir draudžiama 
pasinaudoti kassavaitinio poilsio 
laikotarpiais transporto priemonėje;
c) 1 straipsnio 1 dalies 6d punktu iš dalies 
keičiamas 8 straipsnis, įterpiant 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 8a dalį ir 
numatant, kad vairuotojai kassavaitinio 
poilsio laikotarpiui privalo grįžti į savo 
gyvenamąją vietą arba į darbdavio 
įsisteigimo valstybę narę;
Toks sustabdymas įsigalios nedelsiant po 
to, kai apie jį bus pranešta Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
informuoja registruotas transporto 
įmones apie tokį sustabdymą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu reglamentu dėl vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir poilsio laikotarpių kyla 
papildomų įgyvendinimo išlaidų, o įmonėms tenka pernelyg didelė administracinė našta. 
Tokios nuostatos prieštarauja vairuotojo laisvei pasirinkti vietą savo kassavaitiniam poilsiui. 
Be to, šiomis nuostatomis sumažinamas transporto operacijų lankstumas ir vairuotojų 
galimybės. Periferinių valstybių narių vežėjai atsidurs itin nepalankioje padėtyje, nes jie 
patirs daugiau išlaidų, susijusių su ilgomis vairuotojų kelionėmis atgal. Visi šie veiksniai 
lemia menką atsparumą krizėms ir neveiksmingą pagrindinių transporto paslaugų teikimą.

Pakeitimas 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Tarybos pozicija
3 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 

Šis reglamentas įsigalioja [ 18 mėnesių po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje. oficialiajame leidinyje].
Jis taikomas nuo [įrašyti datą – 18 
mėnesių nuo įsigaliojimo datos].
Ne vėliau kaip... [OL: 4 mėnesiai po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje] Komisija pateikia 
tinkamą poveikio vertinimą, susijusį su 
šio reglamento poveikiu faktinei ES 
krovinių vežimo kelių transportu rinkos 
ekonominei padėčiai ir vairuotojų 
sveikatos saugai, ir prireikus pasiūlo šio 
reglamento pakeitimus, atsižvelgdama į 
naują sektoriaus padėtį rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl dabartinės COVID-19 pandemijos krizės ir precedento neturinčio netikrumo dėl 
ekonominės ir sveikatos saugos padėties krovinių vežimo kelių transportu rinkoje šio 
reglamento įsigaliojimas atidedamas, o Europos Komisija parengia tinkamą poveikio 
vertinimą ir naujos padėties rinkoje po krizės analizę, bei naujo reglamento poveikio ES 
krovinių vežimo kelių transportu sektoriui vertinimą. Siekdama pakoreguoti taisykles, 
Komisija turėtų pateikti atitinkamus šio teisės akto pakeitimus prieš jam įsigaliojant.


