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22.3.2019 A8-0206/729

Pakeitimas 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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
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 padidinti kelių eismo 
saugumą, apsaugoti vairuotojų darbo 
sąlygas ir išvengti konkurencijos 
iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, 
labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir 
nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų 
vykdymą. pabrėžia, kad vykdant 
patikrinimus kelyje sunku vykdyti darbo 
laiko laikymosi kontrolę ir kad todėl tokia 
kontrolė turėtų būti vykdoma tik atliekant 
patikrinimus transporto operatorių 
patalpose; 

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/730

Pakeitimas 730
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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
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) valstybių narių administracinis 
bendradarbiavimas įgyvendinant visas 
taisykles kelių transporto sektoriuje turėtų 
būti toliau stiprinamas ir koordinuojamas. 
Todėl reikia nustatyti veiksmingą ryšių 
palaikymo ir savitarpio pagalbos sistemą, 
įskaitant keitimosi duomenimis apie 
pažeidimus ir informavimo apie vykdymo 
užtikrinimo geriausios patirties pavyzdžius;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/731

Pakeitimas 731
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) siekiant dar labiau padidinti 
vykdymo užtikrinimo veiksmingumą, 
efektyvumą ir nuoseklumą, pageidautina 
išplėtoti funkcijas ir naudoti esamas 
nacionalines rizikos vertinimo sistemas. 
Prieiga prie duomenų, esančių rizikos 
vertinimo sistemose, leistų tikslingiau 
tikrinti reikalavimų nesilaikančius veiklos 
vykdytojus, o vienoda transporto įmonių 
rizikos vertinimo apskaičiavimo formulė 
leistų užtikrinti sąžiningesnes sąlygas, 
taikomas tikrinant veiklos vykdytojus;

(7) siekiant sustiprinti tarpvalstybinį 
administracinį bendradarbiavimą ir 
padidinti vykdymo užtikrinimo 
veiksmingumą, efektyvumą ir nuoseklumą, 
pageidautina išplėtoti funkcijas ir naudoti 
esamas nacionalines rizikos vertinimo 
sistemas. Prieiga prie duomenų, esančių 
rizikos vertinimo sistemose, leistų 
tikslingiau tikrinti reikalavimų 
nesilaikančius veiklos vykdytojus, o 
vienoda transporto įmonių rizikos 
vertinimo apskaičiavimo formulė leistų 
užtikrinti sąžiningesnes sąlygas, taikomas 
tikrinant veiklos vykdytojus;

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/732

Pakeitimas 732
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant užtikrinti vienodas 
Direktyvos 2006/22/EB įgyvendinimo 
sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Tais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/201114;

Išbraukta.

_________________
14 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/733

Pakeitimas 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR 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
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) periferinėms valstybėms narėms 
daug sunkiau patekti į Sąjungos vidaus 
rinkos centrą. Gali prireikti kirsti vieną ar 
net dvi ES nepriklausančias šalis ir atlikti 
visus būtinus pasienio ir muitinės 
patikrinimus – dėl to pailgėja bendra 
kelionės trukmė, taigi padidėja ir išlaidos.

Or. pl


