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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) 
Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei 
kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu 
tachografais
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05114/1/2020 – C9-
0104/2020),

– atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę2,

– atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2020)0151), 

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją3 dėl Komisijos pasiūlymo 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0277), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 
(A9-0000/2020),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 

1 OL C 197, 2018 6 8, p. 45. 
2 OL C 176, 2018 5 23, p. 57.
3  2019 4 4 priimti tekstai, P8_TA(2019)0340.
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procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Tarptautinio kelių transporto srities socialiniai teisės aktai

Kelių transporto sektorius yra svarbi bendros transporto politikos dalis, jame dirba daugiau kaip 
11 mln. žmonių ir jis sudaro beveik pusę visos krovinių vežimo veiklos ES. Kelių transporto 
srities socialiniais teisės aktais siekiama trijų vienas kitą papildančių tikslų: 1) didinti kelių 
eismo saugumą, 2) užkirsti kelią konkurencijos iškraipymui ir 3) gerinti vairuotojų darbo 
sąlygas.

Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytos vairavimo trukmei, pertraukoms ir poilsio laikui 
taikomos taisyklės, kurių turi laikytis krovinius ir keleivius keliais vežantys vairuotojai. Šio 
reglamento įgyvendinimo procesas atskleidė keletą sunkumų. Tarp jų – skirtinga vykdymo 
užtikrinimo praktika, taikoma įvairiose ES valstybėse narėse, reglamento teksto aiškumas, 
didelė valstybių narių veiksmų laisvė ir įvairios pagal reglamentą leidžiamos išimtys. Šios 
problemos daro poveikį kelių transporto derinimui, taip pat teisiniam apibrėžtumui ir riboja 
reglamento tikslo įgyvendinimą.

Siekdama spręsti šias problemas, 2017 m. gegužės 31 d. Komisija priėmė pasiūlymų dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, apimančių ES kelių transporto socialinius ir vidaus rinkos 
aspektus, rinkinį, kuris yra dokumentų rinkinio „Europa kelyje. Perėjimas prie netaršaus, 
konkurencingo ir susietojo susisiekimo visiems“ dalis. Šio dokumentų rinkinio tikslas – 
užtikrinti sąžiningą konkurenciją, supaprastinti galiojančias taisykles, kartu išsaugant vidaus 
rinką ir užtikrinant kelių sektoriaus darbuotojų teises. 

2. Komisijos pasiūlymai 

Bendrasis šio pasiūlymo, iš dalies keičiančio reglamentą (EB) Nr. 561/2006 dėl vairavimo 
trukmei, pertraukoms ir poilsio laikui taikomų taisyklių ir reglamentą (ES) Nr. 165/2014 dėl 
tachografų, tikslas buvo patikslinti tam tikras nuostatas ir pritaikyti kai kurias taisykles prie 
kintančių sektoriaus poreikių, o taip pat, naudojant išmaniąsias technologijas, sustiprinti 
socialinių taisyklių kelių transporto sektoriuje laikymosi kontrolę.

Siekiant šio bendrojo tikslo, Komisija, inter alia, pasiūlė:

– leisti lanksčiau organizuoti vairuotojų kassavaitinio poilsio laikotarpius, kad vairuotojai per 
keturias iš eilės viena po kitos einančias savaites galėtų pasinaudoti dviem sutrumpintais 
kassavaitinio poilsio laikotarpiais ir bendru kassavaitinio poilsio laikotarpiu; 

– paaiškinti, kad 45 valandų arba ilgesniu kassavaitinio poilsio laikotarpiu negali būti 
naudojamasi transporto priemonėje. Darbdavys turi parūpinti vairuotojui tinkamą būstą, 
kuriame yra tinkamos miegamosios ir sanitarinės patalpos, jei vairuotojas negali pasinaudoti 
kassavaitiniu poilsiu savo pasirinktoje privačioje vietoje. Tuo buvo siekiama pagerinti 
vairuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti, kad jiems būtų sudarytos tinkamos poilsio sąlygos;

– įpareigoti transporto įmones organizuoti vairuotojų darbą taip, kad jie galėtų grįžti į savo 
namus kassavaitinio poilsio ne rečiau kaip kartą per tris iš eilės viena po kitos einančias savaites. 
Taip buvo siekiama išvengti situacijos, kai vairuotojai ilgą laiką dirba užsienyje ir neturi 
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galimybės reguliariai grįžti namo;

– patobulinti išmaniųjų tachografų savybes, kad būtų galima tiksliau nustatyti transporto 
priemonių, naudojamų tarpvalstybinėms vežimo operacijoms, buvimo vietą, ir nustatyti 
prievolę vairuotojams tachografe registruoti savo transporto priemonės buvimo vietą po to, kai 
ji kirto sieną, kuo anksčiau ir tinkamoje sustojimo vietoje.

3. Tarpinstitucinės derybos

2019 m. balandžio 4 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2019 m. 
spalio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. – Tarybai pirmininkaujant Suomijai – vyko 
tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po keturių 
trišalio dialogo raundų, iš kurių kai kurie vyko kartu, Parlamento derybų grupė pasiekė 
preliminarų susitarimą su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare paskutinio trišalio dialogo, 
kuris vyko 2019 m. gruodžio 11–12 d., metu.

Preliminaraus susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 
2020 m. sausio 21 d. jam buvo pritarta. Atsižvelgdama į komiteto pritarimą, TRAN komiteto 
pirmininkė savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio 
posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai be 
pakeitimų, tačiau ji turi atitikti abiejų institucijų pasiektą susitarimą. Teisininkams lingvistams 
patikrinus tekstą, 2020 m. balandžio 7 d. Taryba (taikydama rašytinę procedūrą) oficialiai 
priėmė poziciją pagal preliminarų susitarimą.

4. Pagrindiniai susitarimo elementai

Bendru susitarimu, kurį Europos Parlamentas pasiekė su Taryba ir Komisija, ketinama toliau 
tobulinti dabartines ES kelių transporto socialinės ir vidaus rinkos taisykles. Visų pirma, buvo 
pasiekti šie tikslai:

– kiek tai susiję su kassavaitinio poilsio laikotarpiais, susitarimu išlaikomas Komisijos tikslas 
taikyti lankstesnes sąlygas tolimojo krovinių vežimo srityje ir kartu užtikrinti, kad vairuotojai 
reguliariai grįžtų namo ilgam poilsio laikotarpiui. Ši galimybė numatyta kaip dabartinės 
taisyklės, pagal kurią leidžiama pasinaudoti sutrumpintu kassavaitiniu poilsiu kas antrą savaitę, 
išimtis. Ji suteikiama tik tarptautinio krovinių vežimo veiklą vykdantiems vairuotojams ir 
taikomos tam tikros sąlygos, t. y. dviem iš eilės einančiais sutrumpintais poilsio laikotarpiais 
naudojamasi už įsisteigimo valstybės narės ribų, iš eilės einantys sutrumpinti poilsio 
laikotarpiai kompensuojami prieš kitą normalų poilsio laikotarpį, o vairuotojas kas 3 savaites 
turi galimybę grįžti į savo gyvenamąją vietą;

– vairuotojui reguliariai grįžus, susitarime nurodyta, kad bendrovės turėtų organizuoti 
vairuotojų darbą taip, kad vairuotojai galėtų grįžti į darbdavio veiklos centrą, kuriame yra 
įprastinė vairuotojo buvimo vieta, arba į vairuotojo gyvenamąją vietą per kiekvieną keturių iš 
eilės viena po kitos einančių savaičių laikotarpį. Konstatuojamojoje dalyje paaiškinama, kad 
„vairuotojai gali laisvai pasirinkti, kur praleisti savo poilsio laikotarpį“. Laikotarpis 
sutrumpinamas iki trijų savaičių, jei vairuotojas pasinaudojo dviem iš eilės einančiais 
sutrumpintais kassavaitinio poilsio laikotarpiais.  Ši nuostata galėtų būti naudinga tarptautinių 
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reisų vairuotojams, nes ja padedama išvengti situacijos, kai vairuotojai ilgą laiką dirba 
užsienyje ir neturi galimybės grįžti namo į savo šeimas; 

– dar daugiau lankstumo suteikia numatyta galimybė išskirtinėmis aplinkybėmis viršyti 
kasdienio ir kassavaitinio vairavimo trukmę, kad būtų galima pasiekti darbdavio veiklos centrą 
arba vairuotojo gyvenamąją vietą kassavaitiniam poilsiui. Tokiomis išskirtinėmis aplinkybėmis 
vairuotojas gali viršyti vairavimo trukmę iki vienos valandos arba iki dviejų valandų, jei prieš 
papildomą vairavimą buvo padaryta 30 minučių pertrauka. Lankstumas taip pat didinamas 
leidžiant vairuotojui naudotis 8 valandų ar ilgesnėmis kelionėmis traukiniu ir keltu reguliariam 
kassavaitiniam poilsiui, su sąlyga, kad vairuotojas gali naudotis miegamąja kajute (kupė);

– susitarime išlaikomas draudimas reguliariam kassavaitiniam poilsiui transporto priemonėje. 
Susitarimu aprėpiama dar daugiau, siekiant vairuotojams užtikrinti tinkamas poilsio sąlygas, 
įgaliojant Komisiją parengti išsamias nuostatas dėl saugių ir apsaugotų stovėjimo aikštelių, t. y. 
nustatyti tokių stovėjimo aikštelių aptarnavimo lygį ir sertifikavimo tvarką;

– naujas elementas – lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurių masė viršija 2,5 tonos, 
valdytojų įtraukimas į šių reglamentų taikymo apimtį. Kadangi šis reikalavimas taikomas tik 
profesionaliam naudojimui skirtoms ir tarptautiniame transporte naudojamoms transporto 
priemonėms, jis būtų taikomas operacijoms, kurioms būtinos vienodos sąlygos. Tai dar labiau 
padidins kelių eismo saugumą šio tipo transporto priemonėms, kurios naudojamos 
tarptautiniam vežimui samdos pagrindais ir už atlygį;

– siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų naujų socialinių ir vidaus rinkos taisyklių vykdymą, 
susitarimu įdiegiami naujos kartos išmanieji tachografai, skirti tiksliau nustatyti 
tarpvalstybinėms vežimo operacijoms naudojamų transporto priemonių padėtį, siekiant 
užtikrinti tinkamą naujų taisyklių vykdymą. Jis taip pat prašo nustatyti plataus užmojo, bet 
realistišką šios naujos technologijos įdiegimo tvarkaraštį. Tvarkaraštis numatytas ir naujoms 
transporto priemonėms (per dvejus metus nuo techninių specifikacijų priėmimo dienos), ir 
esamam transporto priemonių parkui (modernizuoti per trejus metus nuo visų transporto 
priemonių, kuriose sumontuotas tachografas, išskyrus išmaniojo tachografo 1 versiją, techninių 
specifikacijų priėmimo dienos); modernizuoti per ketverius metus nuo visų transporto 
priemonių, kuriose sumontuota išmaniojo tachografo 1 versija, techninių specifikacijų 
priėmimo dienos.

5. Rekomendacija

Kadangi per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu 
pasiektą preliminarų susitarimą, pranešėja siūlo komitetui jai pritarti be pakeitimų.


