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22.3.2019 A8-0204/165

Pakeitimas 165
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
2 straipsnio 1 dalies 1 b punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
1 straipsnio 2 dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(1b) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama 
taip:

2. Vežant iš valstybės narės į trečiąją 
šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas 
reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu 
per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis 
netaikomas tai valstybės narės teritorijos, 
kurioje krovinys pakraunamas ir 
iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija 
ir atitinkama trečioji šalis nesudaro 
reikiamo susitarimo.

„2. Vežant iš valstybės narės į trečiąją 
šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas 
reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu 
per bet kurios valstybės narės teritoriją. 
Tačiau šiam reisui, kuris vykdomas vežant 
tranzitu, netaikoma direktyva dėl 
darbuotojų komandiravimo. Jis 
netaikomas tai valstybės narės teritorijos, 
kurioje krovinys pakraunamas ir 
iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija 
ir atitinkama trečioji šalis nesudaro 
reikiamo susitarimo.“

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/166

Pakeitimas 166
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
2 straipsnio 1 dalies 1 c punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
1 straipsnio 5 dalies c punktas

Dabartinis tekstas Pakeitimas

(1c) 5 dalies c punktas pakeičiamas 
taip:

c) krovinių vežimui motorinėmis 
transporto priemonėmis, kai pakrautos 
transporto priemonės, įskaitant priekabą, 
leidžiama masė neviršija 3,5 tonų;

c) krovinių vežimui motorinėmis 
transporto priemonėmis, kai pakrautos 
transporto priemonės, įskaitant priekabą, 
leidžiama masė yra mažesnė nei 2,4 tonos;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Pakeitimas 167
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
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) 2 straipsnis papildomas šiuo 
punktu: 
7a. tranzitas – pakrautos transporto 
priemonės reisas per vieną ar kelias 
valstybes nares arba trečiąsias šalis, kai 
išvykimo ir atvykimo punktai nėra tose 
valstybėse narėse ar trečiosiose šalyse;

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtis reikalinga vairuotojų komandiravimo taisyklėms nustatyti pagal Komisijos 
pasiūlymą COM(2017) 0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Pakeitimas 168
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
2 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalis papildoma šiuo punktu:
„ba) vykdo tarptautinį vežimą 
transporto priemonėmis, turinčiomis 
išmanius tachografus, kaip nurodyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. 165/20141a 3 
straipsnyje ir II skyriuje.“
__________________
1a2014 m. vasario 4 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 165/2014 dėl kelių transporto 
priemonėse naudojamų tachografų, 
kuriuo panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių 
transporto priemonėse naudojamų 
tachografų ir iš dalies keičiamas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 
transportu susijusių socialinių teisės aktų 
suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/169

Pakeitimas 169
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
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 
vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 
narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 
valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 
vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 
leidžiama ta pačia transporto priemone 
arba – transporto priemonių junginio atveju 
– tos pačios transporto priemonės motorine 
transporto priemone priimančioje 
valstybėje narėje arba gretimose 
valstybėse narėse atlikti kabotažo 
operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 
krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 
dienas nuo paskutinio iškrovimo 
priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 
atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“;

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 
vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 
narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 
valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 
vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 
leidžiama ta pačia transporto priemone 
arba – transporto priemonių junginio atveju 
– tos pačios transporto priemonės motorine 
transporto priemone priimančioje 
valstybėje narėje atlikti kabotažo 
operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 
krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 3 
dienas nuo paskutinio iškrovimo 
priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 
šį atvykstamąjį tarptautinį vežimą pagal 
taikomą vežimo sutartį;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Pakeitimas 170
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
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„2a. Pasibaigus 2 dalyje nurodytam 3 
dienų laikotarpiui, vežėjams neleidžiama 
atlikti ta pačia transporto priemone arba – 
transporto priemonių junginio atveju – tos 
pačios transporto priemonės motorine 
transporto priemone kabotažo operacijas 
toje pačioje priimančiojoje valstybėje 
narėje per 60 valandų nuo grįžimo į 
vežėjo įsisteigimo valstybę narę ir tol, kol 
jie bus atlikę naują tarptautinio vežimo iš 
įmonės įsisteigimo valstybės narės 
operaciją.“

Or. en



AM\1180733LT.docx PE621.710v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

22.3.2019 A8-0204/171

Pakeitimas 171
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
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 4 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 3 dalyje nurodyti įrodymai per 
patikrinimą keliuose pateikiami arba 
perduodami jų pareikalavusiam 
priimančiosios valstybės narės įgaliotam 
tikrinančiam pareigūnui. Jie gali būti 
pateikiami arba perduodami elektroninėmis 
priemonėmis, naudojant persvarstytiną 
struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma 
tiesiogiai kompiuteriuose duomenims 
saugoti ir tvarkyti, kaip antai „eCMR“.* 
Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali 
susisiekti su centrine administracija, 
transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu 
asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 
dalyje nurodytus įrodymus.

4a. 3 dalyje nurodyti įrodymai per 
patikrinimą keliuose pateikiami arba 
perduodami jų pareikalavusiam 
priimančiosios valstybės narės įgaliotam 
tikrinančiam pareigūnui. Valstybės narės 
pritaria, kad tokie įrodymai būtų 
pateikiami arba perduodami elektroninėmis 
priemonėmis, naudojant persvarstytiną 
struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma 
tiesiogiai kompiuteriuose duomenims 
saugoti ir tvarkyti, kaip antai pagal 
Tarptautinio krovinių vežimo keliais 
sutarties konvenciją pateikiamas 
automobilių keliu vežamo krovinio 
elektroninis važtaraštis („eCMR“). Per 
patikrinimą keliuose vairuotojas gali 
susisiekti su centrine administracija, 
transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu 
asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 3 
dalyje nurodytus įrodymus.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/172

Pakeitimas 172
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
2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5a) 9 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 
punktu:
„ea) atlyginimai ir mokamų kasmetinių 
atostogų dydžiai, kaip nurodyta Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB1a 3 straipsnio 1 dalies pirmosios 
pastraipos b ir c punktuose.
__________________
1a1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo 
paslaugų teikimo sistemoje (OL L 18, 
1997 1 21, p. 1).“

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/173

Pakeitimas 173
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
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10 a straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Patikrinimai Pažangus vykdymo užtikrinimas

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Pakeitimas 174
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
2 straipsnio 1 dalies 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė 
organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 
2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 
kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 
2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 
operacijų. Šią procentinę dalį nuo 
2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 
3 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama 
remiantis Eurostato pateiktais visos 
kabotažo veiklos valstybėje narėje 
duomenimis, išreikštais t-2 metais 
nuvažiuotais tonkilometriais.

1. Siekdamos užtikrinti tolesnį pagal 
šį skyrių nustatytų įsipareigojimų 
vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 
teritorijoje būtų taikoma nuosekli 
nacionalinė vykdymo užtikrinimo 
strategija. Šioje strategijoje daugiausia 
dėmesio skiriama įmonėms, 
priklausančioms didelės rizikos grupei, 
nurodytai Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2006/22/EB1a 9 straipsnyje.

__________________
1a2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl 
būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams 
(EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 
dėl su kelių transporto veikla susijusių 
socialinių teisės aktų įgyvendinti 
(OL L 102, 2006 4 11, p. 35).

Or. en


