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22.3.2019 A8-0204/261

Pakeitimas 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) reglamentų (EB) Nr. 1071/200918 ir 
(EB) Nr. 1072/200919 įgyvendinimo 
patirtis parodė, kad tam tikri tuose 
reglamentuose nustatytų taisyklių aspektai 
turėtų būti patobulinti; 

(1) reglamentų (EB) Nr. 1071/200918 ir 
(EB) Nr. 1072/200919 įgyvendinimo 
patirtis parodė, kad reikėtų toliau 
užtikrinti griežtesnį tam tikri tuose 
reglamentuose nustatytų taisyklių aspektų 
vykdymą;

__________________ __________________
18 Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, 
nustatantis bendrąsias profesinės vežimo 
kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir 
panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB 
(OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

18 Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, 
nustatantis bendrąsias profesinės vežimo 
kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir 
panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB 
(OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

19 Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl 
bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių 
vežimo kelių transportu rinką taisyklių 
(OL L 300, 2009 11 14, p. 72).

19 Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 dėl 
bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių 
vežimo kelių transportu rinką taisyklių 
(OL L 300, 2009 11 14, p. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Pakeitimas 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) šiuo metu valstybės narės turi teisę 
norintiems verstis profesine vežimo kelių 
transportu veikla taikyti ne tik Reglamente 
(EB) Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir 
papildomus reikalavimus. Paaiškėjo, kad ši 
galimybė nėra reikalinga būtiniems 
poreikiams patenkinti ir dėl jos 
susiformavo skirtinga leidimo verstis tokia 
veikla praktika. Todėl ji turėtų būti 
panaikinta;

(3) šiuo metu valstybės narės turi teisę 
norintiems verstis profesine vežimo kelių 
transportu veikla taikyti ne tik Reglamente 
(EB) Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir 
papildomus reikalavimus. Paaiškėjo, kad ši 
galimybė nėra reikalinga būtiniems 
poreikiams patenkinti ir dėl jos 
susiformavo skirtinga leidimo verstis tokia 
veikla praktika, buvo pažeidžiami 
pagrindiniai bendrosios rinkos veikimo ir 
laisvės teikti paslaugas principai. Todėl ji 
turėtų būti panaikinta;
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22.3.2019 A8-0204/263

Pakeitimas 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) būtina užtikrinti, kad tam tikroje 
valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių 
transportu toje valstybėje narėje nuolat 
faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą. 
Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, 
būtina paaiškinti nuostatas, susijusias su 
faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu;

(4) siekiant užkirsti kelią 
vadinamosioms priedangos įmonėms, 
būtina užtikrinti, kad tam tikroje valstybėje 
narėje įsisteigę vežėjai kelių transportu toje 
valstybėje narėje nuolat faktiškai būtų ir iš 
jos vykdytų savo veiklą. Todėl, 
atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina 
paaiškinti nuostatas, susijusias su faktinės 
ir nuolatinės buveinės turėjimu;
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22.3.2019 A8-0204/264

Pakeitimas 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
Recital 6

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) atsižvelgiant į tai, kad sunkūs 
nacionalinių mokesčių taisyklių pažeidimai 
gali turėti didelį poveikį sąžiningos 
konkurencijos krovinių vežimo kelių 
transportu rinkoje sąlygoms, jie turėtų būti 
įtraukti į dalykų, svarbių atliekant 
nepriekaištingos reputacijos vertinimą, 
sąrašą;

(6) atsižvelgiant į tai, kad bet kokie 
sunkūs nacionalinių taisyklių, taikomų 
kelių transporto sektoriui, pažeidimai gali 
turėti didelį poveikį sąžiningos 
konkurencijos krovinių vežimo kelių 
transportu rinkoje sąlygoms, jie turėtų būti 
įtraukti į dalykų, svarbių atliekant 
nepriekaištingos reputacijos vertinimą, 
sąrašą;
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22.3.2019 A8-0204/265

Pakeitimas 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
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;

(7) atsižvelgiant į tai, kad sunkūs 
Sąjungos taisyklių, susijusių su 
sutartiniams įsipareigojimams taikomais 
teisės aktais, pažeidimai gali turėti didelį 
poveikį krovinių vežimo kelių transportu 
rinkai, jie turėtų būti įtraukti į dalykų, 
svarbių atliekant nepriekaištingos 
reputacijos vertinimą, sąrašą;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/266

Pakeitimas 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) rinkoje yra svarbi sąžininga 
konkurencija, todėl vertinant 
nepriekaištingą transporto vadybininkų ir 
transporto įmonių reputaciją turėtų būti 
atsižvelgiama į su šiuo klausimu susijusių 
Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai 
turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai 
nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo 
lygį;

(8) ES vidaus rinkoje yra svarbi 
sąžininga konkurencija, todėl vertinant 
nepriekaištingą transporto vadybininkų ir 
transporto įmonių reputaciją turėtų būti 
atsižvelgiama į su šiuo klausimu susijusių 
Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai 
turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai 
nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo 
lygį;

Or. en



AM\1180742LT.docx PE621.710v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

22.3.2019 A8-0204/267

Pakeitimas 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
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 nuolat 
tikslinama ir atnaujinama. 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 
skaičius, jų samdomų vairuotojų skaičius, 
rizikos vertinimas ir pagrindinė finansinė 
informacija. Todėl nacionalinį elektroninį 
registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų 
būti atitinkamai pakeistos;
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22.3.2019 A8-0204/268

Pakeitimas 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) nacionalines vežimo operacijas, 
kurias priimančioje valstybėje narėje 
laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau 
– kabotažas), reglamentuojančios taisyklės 
turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų 
vykdymas – lengvai užtikrinamas, kartu iš 
esmės išlaikant iki šiol užtikrintą 
liberalizacijos lygį;

(13) nacionalines vežimo operacijas, 
kurias priimančioje valstybėje narėje 
laikinai vykdo vežėjai nerezidentai (toliau 
– kabotažas), reglamentuojančios taisyklės 
turėtų būti aiškios ir paprastos, o jų 
vykdymas – lengvai užtikrinamas, kartu 
visiškai išlaikant iki šiol užtikrintą 
liberalizacijos lygį;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/269

Pakeitimas 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) turėtų būti aiškiau nustatytos 
priemonės, kuriomis vežėjai kelių 
transportu galėtų įrodyti atitiktį kabotažo 
operacijas reglamentuojančioms 
taisyklėms. Kaip tokia priemonė turėtų būti 
pripažintas elektroninės transporto 
informacijos naudojimas ir perdavimas, nes 
taip turėtų būti lengviau teikti susijusius 
įrodymus, o kompetentingoms 
institucijoms – juos apdoroti. Tuo tikslu 
turėtų būti naudojamas patikimas ir 
autentiškas formatas. Atsižvelgiant į tai, 
kad transporto ir logistikos sektoriuose vis 
dažniau elektroninėmis priemonėmis 
veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu 
užtikrinti reglamentavimo sistemų ir 
nuostatų dėl administracinių procedūrų 
supaprastinimo nuoseklumą;

(15) Tolesnis sektoriaus 
skaitmeninimas ir keitimosi dokumentais 
priemonės yra pagrindinė tinkamo vidaus 
rinkos veikimo ir administracinės naštos 
sumažinimo sąlyga, todėl turėtų būti 
aiškiau nustatytos priemonės, kuriomis 
vežėjai kelių transportu galėtų įrodyti 
atitiktį kabotažo operacijas 
reglamentuojančioms taisyklėms. Kaip 
tokia priemonė turėtų būti pripažintas 
elektroninės transporto informacijos 
naudojimas ir perdavimas, nes taip turėtų 
būti lengviau teikti susijusius įrodymus, o 
kompetentingoms institucijoms – juos 
apdoroti. Tuo tikslu turėtų būti naudojamas 
patikimas ir autentiškas formatas. 
Atsižvelgiant į tai, kad transporto ir 
logistikos sektoriuose vis dažniau 
elektroninėmis priemonėmis veiksmingai 
keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti 
reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl 
administracinių procedūrų supaprastinimo 
nuoseklumą;
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22.3.2019 A8-0204/270

Pakeitimas 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos 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
Straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktisReglamentas (EB) Nr. 1071/2009
1 straipsnio 4 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) a punktas išbraukiamas; Išbraukta.

Or. en


