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27.6.2018 A8-0206/161 

Pakeitimas 161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos 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 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) tokie subalansuoti kriterijai turėtų 

būti pagrįsti pakankamos vairuotojo 

sąsajos su priimančiosios valstybės narės 

teritorija sąvoka. Todėl reikėtų nustatyti 

laiko ribą, kurią viršijus, tarptautinio 

transporto operacijų atveju taikomos 

priimančiosios valstybės narės minimalaus 

darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių 

mokamų atostogų taisyklės. Ši laiko riba 

neturėtų būti taikoma kabotažo 

operacijoms, apibrėžtoms reglamentuose 

1072/200918 ir 1073/200919, nes visa 

transporto operacija vykdoma 

priimančiojoje valstybėje narėje. Todėl 
kabotažui turėtų būti taikomos 

priimančiosios valstybės narės minimalaus 

darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių 

mokamų atostogų taisyklės, 

nepriklausomai nuo vairuotojo atliekamų 

operacijų dažnumo ir trukmės; 

(12) tokie subalansuoti kriterijai turėtų 

būti pagrįsti pakankamos vairuotojo 

sąsajos su priimančiosios valstybės narės 

teritorija sąvoka. Todėl reikėtų nustatyti 

laiko ribą, kurią viršijus, tarptautinio 

transporto operacijoms taikomos 

priimančiosios valstybės narės minimalaus 

darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių 

mokamų atostogų taisyklės. Kabotažui taip 

pat turėtų būti taikomos priimančiosios 

valstybės narės minimalaus atlyginimo, 

kompensacinių išmokų, minimalių 

kasmetinių mokamų atostogų, 

maksimalaus darbo laiko taisyklės ir visos 

socialinės nuostatos, nepriklausomai nuo 

vairuotojo atliekamų operacijų dažnumo ir 

trukmės; 

_________________  

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos 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 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 
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Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į 

tarptautinę keleivių vežimo tolimojo 

susisiekimo ir miesto autobusais rinką 

taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą 

(EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, 

p. 88). 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/162 

Pakeitimas 162 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos 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 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 

straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c 

punktų netaiko kelių transporto 

vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 

straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 

įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 

1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 

tarptautinio vežimo operacijas, jei 

komandiravimo į jų teritoriją šioms 

operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį yra 

trumpesnis negu 3 dienos arba joms 

lygus. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant nutraukti pasinaudojimo darbo užmokesčio skirtumu praktiką, susijusią su vairuotojų 

iš šalių, kuriose darbo užmokestis mažas ir socialinės sąlygos prastos, darbu šalyse, kuriose 

darbo užmokestis didelis ir socialinės sąlygos geros, pagerintos sąlygos sunkvežimių 

vairuotojams turėtų būti taikomos nuo pirmos darbo dienos. Todėl nurodyta pastraipa 

netinkama. 
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27.6.2018 A8-0206/163 

Pakeitimas 163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos 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 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei komandiravimo laikotarpis yra 

ilgesnis nei 3 dienos, valstybės narės 

Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies 

pirmos pastraipos b ir c punktus taiko visą 

komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį per 

pirmoje pastraipoje nurodytą vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį. 

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir 

c punktus taiko nuo pirmosios 

komandiravimo dienos visą 

komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį per 

pirmoje pastraipoje nurodytą vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant nutraukti pasinaudojimo darbo užmokesčio skirtumu praktiką, susijusią su vairuotojų 

iš šalių, kuriose darbo užmokestis mažas ir socialinės sąlygos prastos, darbu šalyse, kuriose 

darbo užmokestis didelis ir socialinės sąlygos geros, pagerintos sąlygos sunkvežimių 

vairuotojams turėtų būti taikomos nuo pirmos darbo dienos. 
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27.6.2018 A8-0206/164 

Pakeitimas 164 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

ENF frakcijos 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 straipsnio 4 dalies a punkto įžanginė dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) įpareigoti kitoje valstybėje narėje 

įsisteigusį kelių transporto vežėją 

nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus 

komandiruotei elektronine forma 

priimančiosios valstybės narės 

oficialiąja arba anglų kalba pateikti 

komandiravimo deklaraciją, kurioje būtų 

nurodyta tik ši informacija: 

a) įpareigoti kitoje valstybėje narėje 

įsisteigusį kelių transporto vežėją 

nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus 

komandiruotei elektronine forma 

priimančiosios valstybės narės oficialiąja 

kalba pateikti komandiravimo deklaraciją, 

kurioje būtų nurodyta tik ši informacija: 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti, kad priežiūros institucijos visiškai suprastų privalomus komandiravimo 

dokumentus ir tikrai su jais susipažintų, joms turi būti sudaryta galimybė gauti juos savo 

valstybine kalba. 

 

 


