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Pakeitimas 246
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) atsižvelgiant į tai, kad sunkūs 
Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių 
darbuotojų komandiravimą, ir 
sutartiniams įsipareigojimams taikomų 
teisės aktų pažeidimai gali turėti didelį 
poveikį krovinių vežimo kelių transportu 
rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, 
svarbių atliekant nepriekaištingos 
reputacijos vertinimą, sąrašą;

Išbraukta.
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Pakeitimas 247
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

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

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) kad nacionalinės valdžios 
institucijos, atsakingos už susijusių 
taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų 
pakankamai informacijos apie vežėjus, 
kurių veikla tiriama, nacionaliniuose 
elektroniniuose registruose laikoma 
informacija apie vežėjus turėtų būti kuo 
išsamesnė. Visų pirma, geriau užtikrinti 
reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) 
Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų 
padėti tokia informacija, kaip vežėjų 
turimų transporto priemonių valstybinių 
numerių ženklai, samdomų darbuotojų 
skaičius, rizikos vertinimas ir pagrindinė 
finansinė informacija. Todėl nacionalinį 
elektroninį registrą reglamentuojančios 
taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos;

(11) kad nacionalinės valdžios 
institucijos, atsakingos už susijusių 
taisyklių vykdymo užtikrinimą, turėtų 
pakankamai informacijos apie vežėjus, 
kurių veikla tiriama, nacionaliniuose 
elektroniniuose registruose laikoma 
informacija apie vežėjus turėtų būti kuo 
išsamesnė. Visų pirma, geriau užtikrinti 
reglamentų (EB) Nr. 1071/2009 ir (EB) 
Nr. 1072/2009 nuostatų vykdymą 
nacionaliniu ir tarpvalstybiniu mastu turėtų 
padėti tokia informacija, kaip vežėjų 
turimų transporto priemonių numerių 
ženklai, samdomų vairuotojų skaičius, 
rizikos vertinimas ir pagrindinė finansinė 
informacija. Todėl nacionalinį elektroninį 
registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų 
būti atitinkamai pakeistos;
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Pakeitimas 248
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov
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Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 
palengvinti patikrinimus ir panaikinti 
neaiškumą, po tarptautinio vežimo 
atliekamų kabotažo operacijų skaičius 
nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 
operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 
turėtų būti sumažintas;

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 
palengvinti patikrinimus ir panaikinti 
neaiškumą, turėtų būti atsisakyta po 
tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo 
operacijų skaičiaus ir tokioms operacijoms 
atlikti turimų dienų skaičiaus ribojimo;


