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21.6.2018 A8-0206/105 

Pakeitimas 105 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) siekiant sukurti saugų, veiksmingą 

ir socialiai atsakingą kelių transporto 

sektorių, reikia užtikrinti tinkamas 

vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę 

apsaugą, o veiklos vykdytojams tinkamas 

verslo ir sąžiningos konkurencijos 

sąlygas; 

(1) darbuotojų judėjimo laisvė, 

įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 

yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos 

principai. Jie yra įtvirtinti Sutartyje dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir yra 

būtini tinkamai veikiančiai vidaus rinkai. 

Siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir 

socialiai atsakingą kelių transporto 

sektorių, reikia užtikrinti laisvo transporto 

paslaugų judėjimo, padorių vairuotojų 

darbo sąlygų, vienodų galimybių ir 

socialinės apsaugos pusiausvyrą, o veiklos 

vykdytojams – konkurencingą ir 

sąžiningą verslo aplinką; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Pakeitimas 106 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) savo 2017 m. rugsėjo 13 d. 

pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos 

pirmininkas Jean-Claude Juncker 

paskelbė apie numatomą sukurti Europos 

darbo instituciją; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Pakeitimas 107 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) dėl kelių transporto paslaugoms 

būdingo didelio mobilumo itin daug 

dėmesio reikia skirti tam, kad būtų 

užtikrinta, jog vairuotojai galėtų 

pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos 

vykdytojai nesusidurtų su 

neproporcingomis administracinėmis 

kliūtimis, kurios nepagrįstai ribotų jų 

laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas; 

(2) dėl kelių transporto paslaugoms 

būdingo didelio mobilumo itin daug 

dėmesio reikia skirti tam, kad būtų 

užtikrinta, jog vairuotojai galėtų 

pasinaudoti savo teisėmis ir kad būtų 

užtikrintos sąžiningos ir vienodos sąlygos 

paisant laisvės teikti paslaugas; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Pakeitimas 108 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) kelių transporto sektorius yra itin 

konkurencingas ir pasižymi dideliais 

iškraipymais, kurių atsiranda dėl veiklos 

vykdytojų piktnaudžiavimo ieškant 

palankesnio teisinio reglamentavimo, kad 

būtų panaikintos arba sumažintos išlaidos 

darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms ar kitos socialinės ir darbo 

sąlygos, ir dėl jų praeityje buvo įsivelta į 

lenktynes dėl žemesnių standartų. 

Veikianti vidaus rinka turi būti pagrįsta 

vienodomis sąlygomis. Todėl būtina imtis 

papildomų priemonių, kad kelių 

transporto veiklos vežėjai 

nepiktnaudžiautų ieškodami palankesnio 

teisinio reglamentavimo, įskaitant 

horizontaliąsias priemones Sąjungos 

bendrovių teisėje, kad kelių transporto 

veiklos vežėjai nebegalėtų ieškoti 

palankesnio reglamentavimo ir 

reglamentavimo arbitražo; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Pakeitimas 109 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) siekiant užtikrinti sklandų vidaus 

rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų 

socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir 

palankesnių sąlygų šalies ir užsienio 

veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai 

konkuruojant naudotis laisve teikti kelių 

transporto paslaugas pusiausvyra; 

(3) siekiant sukurti sklandžiai 

veikiantį kelių transporto sektorių vidaus 

rinkoje, labai svarbi palankesnių sąlygų 

šalies ir užsienio veiklos vykdytojams 

sudarymo nediskriminuojamai 

konkuruojant naudotis laisve teikti kelių 

transporto paslaugas, nereikalingos 

administracinės naštos mažinimo ir 

vairuotojų socialinių bei darbo sąlygų 

gerinimo pusiausvyra; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/110 

Pakeitimas 110 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) norint apsaugoti vairuotojų darbo 

sąlygas ir išvengti konkurencijos 

iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, 

labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir 

nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų 

vykdymą. Todėl pageidautina, kad 

galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo 

reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 

2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir 

apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 

2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų; 

(5) norint apsaugoti vairuotojų darbo 

sąlygas ir išvengti konkurencijos 

iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, 

labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir 

nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų 

vykdymą. Todėl pageidautina, kad 

galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo 

reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 

2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir 

apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 

2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų. 

Direktyvoje 2002/15/ES minimi 

patikrinimai turėtų apsiriboti savaitinio ir 

dienos darbo laiko, pertraukų, poilsio 

laikotarpių ir naktinio darbo 

patikrinimais keliuose. Kaip laikomasi 

kitų Direktyvoje 2002/15/ES nustatytų 

pareigų, turėtų būti tikrinama veiklos 

vykdytojo patalpose; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Pakeitimas 111 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) paaiškėjo, kad valstybių narių 

administracinis bendradarbiavimas 

įgyvendinant socialines taisykles kelių 

transporto sektoriuje nėra pakankamai 

veiksmingas, todėl vykdymo užtikrinimas 

tarpvalstybiniu mastu yra sudėtingesnis, 

neveiksmingas ir nenuoseklus. Todėl reikia 

nustatyti veiksmingą ryšių palaikymo ir 

savitarpio pagalbos sistemą, įskaitant 

keitimosi duomenimis apie pažeidimus ir 

informavimo apie vykdymo užtikrinimo 

geriausios patirties pavyzdžius; 

(6) paaiškėjo, kad valstybių narių 

administracinis bendradarbiavimas ir 

Sąjungos parama įgyvendinant socialines 

taisykles kelių transporto sektoriuje nėra 

pakankamai veiksmingas, todėl vykdymo 

užtikrinimas tarpvalstybiniu mastu yra 

sudėtingesnis, neveiksmingas ir 

nenuoseklus. Todėl reikia nustatyti 

veiksmingą ryšių palaikymo ir savitarpio 

pagalbos sistemą, įskaitant keitimosi 

duomenimis apie pažeidimus ir 

informavimo apie vykdymo užtikrinimo 

geriausios patirties pavyzdžius; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Pakeitimas 112 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) su sunkumais susidurta ir taikant 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

96/71/EB15 nurodytas darbuotojų 

komandiravimo taisykles bei Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2014/67/ES16 nustatytas administracinių 

reikalavimų taisykles kelių transporto 

sektoriuje, kuriam būdingas didelis 

mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos 

nacionalinės priemonės dėl darbuotojų 

komandiravimo kelių transporto sektoriuje 

nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, 

veiklos vykdytojams Sąjungos 

nerezidentams tenka didelė administracinė 

našta. Todėl nepagrįstai apribojama laisvė 

teikti tarpvalstybines kelių transporto 

paslaugas, o tai daro neigiamą šalutinį 

poveikį darbo vietoms; 

(9) su sunkumais susidurta ir taikant 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

96/71/EB15 nurodytas darbuotojų 

komandiravimo taisykles bei Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

2014/67/ES16 nustatytas administracinių 

reikalavimų taisykles kelių transporto 

sektoriuje, kuriam būdingas didelis 

mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos 

nacionalinės priemonės dėl darbuotojų 

komandiravimo kelių transporto sektoriuje 

nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, 

veiklos vykdytojams Sąjungos 

nerezidentams tenka didelė administracinė 

našta ir sukuriamos nesąžiningos 

konkurencijos sąlygos tarp šio sektoriaus 

įmonių; 

__________________ __________________ 

15 1996 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.). 

15 1996 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.). 

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo paslaugų 

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 

darbuotojų komandiravimo paslaugų 
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teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 

kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą (VRI reglamentas) 

(OL L 159, 2014 5 28, p. 11). 

teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 

kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 

Nr. 1024/2012 dėl administracinio 

bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 

informacinę sistemą (IMI reglamentas) 

(OL L 159, 2014 5 28, p. 11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Pakeitimas 113 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (9a) nesilaikant tarptautinio kelių 

transporto įmonių steigimo taisyklių, 

atsiranda neatitikimų vidaus rinkoje ir 

prisidedama prie nesąžiningos įmonių 

konkurencijos skatinimo. Todėl reikia 

sugriežtinti ir labiau kontroliuoti 

tarptautinio transporto įmonių steigimo 

sąlygas, ypač siekiant kovoti su 

priedangos įmonių steigimusi; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Pakeitimas 114 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

10 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) 2016 m. kovo 8 d. pasiūlyme17 

peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija 

pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą 

kelių transporto sektoriuje, kuriam 

būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių 

teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad 

tas problemas būtų geriausia spręsti 

parengiant konkrečiai kelių transporto 

sektoriui skirtus teisės aktus; 

(10) 2016 m. kovo 8 d. pasiūlyme17 

peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija 

pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą 

kelių transporto sektoriuje, kuriam 

būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių 

teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad 

tas problemas būtų geriausia spręsti 

parengiant konkrečiai kelių transporto 

sektoriui skirtus teisės aktus. Vis dėlto, 

atsižvelgiant į tai, kad transporto sektorius 

yra vienas iš pažeidžiamiausių sektorių, 

visiems darbuotojams turi būti taikomos 

Direktyvoje 96/71/EB nustatytos 

minimalios apsaugos nuostatos; 

__________________ __________________ 

17 COM(2016) 128 17 COM(2016) 128 

Or. en 

 

 


