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21.3.2019 A8-0204/120

Pakeitimas 120
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) ypač svarbu greitai pradėti naudoti 
pažangųjį tachografą, nes jis vykdymo 
užtikrinimo institucijoms suteiks 
galimybių atlikti patikrinimus keliuose ir 
greičiau bei veiksmingiau aptikti 
pažeidimus ir netinkamą praktiką, o tai 
padės geriau įgyvendinti šį reglamentą;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/121

Pakeitimas 121
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) tarptautinio vežimo taisyklės yra 
skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų 
pačių padarytų pažeidimų pasekmes. 
Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, 
užsakančių krovinių vežimo kelių 
transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, 
valstybės narės taip pat turėtų nustatyti 
sankcijas siuntėjams ir ekspeditoriams, 
sąmoningai užsakantiems vežimo 
paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos 
Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatos;

(16) tarptautinio vežimo taisyklės yra 
skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų 
pačių padarytų pažeidimų pasekmes. 
Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, 
užsakančių krovinių vežimo kelių 
transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, 
valstybės narės taip pat turėtų nustatyti 
sankcijas siuntėjams, ekspeditoriams, 
rangovams ir subrangovams, sąmoningai 
užsakantiems vežimo paslaugas, kurias 
teikiant pažeidžiamos Reglamento (EB) 
Nr. 1072/2009 nuostatos. Kai vežimo 
paslaugas užsakančios įmonės tas 
paslaugas užsako nedidelės rizikos 
transporto įmonėse, joms turėtų tekti 
mažesnė atsakomybė;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/122

Pakeitimas 122
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) siūlomos įsteigti Europos darbo 
institucijos [...] tikslas – teikti paramą ir 
sudaryti palankias sąlygas nacionalinių 
kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimui ir keitimuisi 
informacija siekiant užtikrinti veiksmingą 
atitinkamos Sąjungos teisės vykdymą. 
Teikdama paramą ir sudarydama 
palankias sąlygas šiam reglamentui 
įgyvendinti Institucija gali atlikti svarbų 
vaidmenį padedant kompetentingoms 
institucijoms keistis informacija, remiant 
valstybių narių pajėgumų stiprinimą 
keičiantis darbuotojais, vykdant mokymus 
ir padedant valstybėms narėms 
organizuoti koordinuotus patikrinimus. 
Tokiu būdu būtų stiprinamas valstybių 
narių tarpusavio pasitikėjimas, pagerintas 
veiksmingas kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimas ir padedama kovoti su 
sukčiavimu ir piktnaudžiavimu 
taisyklėmis;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/123

Pakeitimas 123
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) kelių transporto teisės aktai turėtų 
būti sugriežtinti, siekiant užtikrinti 
tinkamą Reglamento „Roma I“ taikymą ir 
vykdymą taip, kad darbo sutartyse 
atsispindėtų įprastinė darbuotojų darbo 
vieta. Papildomos ir tiesiogiai su 
Reglamentu „Roma I“ susijusios 
pagrindinės Reglamento (EB) Nr. 
1071/2009 nuostatos yra skirtos kovai su 
priedangos įmonėmis ir jomis siekiama 
užtikrinti tinkamus bendrovių steigimo 
kriterijus. Šias nuostatas reikia 
sugriežtinti, kad būtų užtikrintos 
darbuotojų teisės jiems laikinai dirbant už 
savo įprastinės darbo vietos ribų ir 
siekiant užtikrinti sąžiningą transporto 
įmonių konkurenciją;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/124

Pakeitimas 124
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio i punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) a punktas išbraukiamas; i) a punktas pakeičiamas taip:
a) įmonėms, kurios verčiasi krovinių 
vežimo kelių transportu veikla, 
naudodamos tik motorines transporto 
priemones, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės, įskaitant priekabą, 
masė yra mažesnė kaip 2,4 tonos;
aa) įmonėms, kurios verčiasi krovinių 
vežimo kelių transportu veikla, 
naudodamos tik motorines transporto 
priemones, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės, įskaitant priekabą, 
masė yra mažesnė kaip 3,5 tonos ir kurios 
naudojamos vykdant išimtinai 
nacionalines vežimo operacijas;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/125

Pakeitimas 125
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto a papunkčio ii punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 4 dalies b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais 
laikytinas vežimas keliais, už kurį 
negaunama jokio atlygio ir iš kurio 
negaunama jokių pajamų, pavyzdžiui, 
asmenų vežimas labdaros tikslais arba tik 
asmeniniais sumetimais;“;

Vežimu išimtinai nekomerciniais tikslais 
laikytinas vežimas keliais, kurio tikslas 
nėra gauti pelno vairuotojui ar kitiems 
asmenims, pavyzdžiui, kai paslauga 
teikiama labdaros ar filantropiniais 
pagrindais;

Or. en

Pagrindimas

Į apibrėžtį „nekomercinis krovinių vežimas“ reikėtų įtraukti operacijas, kurios vykdomos 
nesiekiant gauti pelno. Išimtinai labdaringoms operacijoms, pavyzdžiui, bendruomenės 
autobusų paslaugoms, kai mokamas tam tikras finansinis atlygis vežėjui, taip pat turėtų būti 
taikoma ši išimtis.
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21.3.2019 A8-0204/126

Pakeitimas 126
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta.
„6. 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai 
ir 4, 6, 8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai 
netaikomi įmonėms, kurios verčiasi 
krovinių vežimo kelių transportu veikla 
naudodamos tik motorines transporto 
priemones, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė neviršija 3,5 
tonų, arba transporto priemonių 
junginius, kurių leistina pakrautos 
transporto priemonės masė neviršija 3,5 
tonų.
Tačiau valstybės narės gali:
a) reikalauti, kad tos įmonės taikytų 
kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 
nurodytas nuostatas;
b) visų arba kai kurių kategorijų 
vežimo kelių transportu operacijoms 
nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 
nurodyta, ribą.“

Or. en


