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22.3.2019 A8-0206/751

Pakeitimas 751
Andrey Novakov

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.

Vairuotojas, vykdantis dvišales 
tarptautines operacijas, nelaikomas 
komandiruotu, kaip apibrėžta Direktyvoje 
96/71/EB.
Šioje direktyvoje dvišalė vežimo operacija 
prekių atžvilgiu – tai prekių judėjimas, 
grindžiamas vežimo sutartimi, iš 
įsisteigimo valstybės narės, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 
2 straipsnio 8 punkte, arba iš trečiosios 
valstybės, arba iš pirmojo ES išorės sienos 
kirtimo punkto į kitą valstybę narę arba 
trečiąją valstybę, arba iš kitos valstybės 
narės ar trečiosios valstybės į įsisteigimo 
valstybę narę.
2а) Be to, valstybės narės taiko 2 
straipsnyje nurodytą išimtį prekių vežimo 
atžvilgiu, kai vairuotojas per vieną mėnesį 
įvykdo iki dešimties tarptautinių vežimo 
kitos šalies transporto priemone 
operacijų. Laikoma, kad tokios operacijos 
atliekamos išvykstamojoje kelionėje arba 
po paskutinės dvišalio tarptautinio vežimo 
operacijos, arba kelionės atgal į 
įsisteigimo valstybę narę metu.
2ab) Šioje direktyvoje tarptautinė 
vežimo kitos šalies transporto priemone 
operacija – tai pagal vežimo sutartį 
atliekamas prekių gabenimas tarp dviejų 
skirtingų valstybių narių, kuriose nėra 
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įsteigta šią operaciją vykdanti įmonė. Jei 
2a straipsnyje nurodytos sąlygos nėra 
įvykdytos, valstybės narės visą 
komandiravimo į jų teritoriją, susijusio su 
tarptautine vežimo kitos šalies transporto 
priemone operacija, laikotarpį taiko 
Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnį.
2b) Vairuotojas, teikiantis vienkartines 
arba reguliarias keleivių vežimo 
paslaugas, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1073/2009, nelaikomas 
komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB, 
jeigu: – vykdo keleivių įlaipinimą 
įsisteigimo valstybėje narėje ir jų 
išlaipinimą kitoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje valstybėje; – vykdo keleivių 
įlaipinimą valstybėje narėje arba 
trečiojoje valstybėje ir jų išlaipinimą 
įsisteigimo valstybėje narėje; – vykdo 
keleivių įlaipinimą ir išlaipinimą 
įsisteigimo valstybėje narėje 
organizuojant vietines ekskursijas, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 1073/2009.
2c) Vairuotojas, vykdydamas 
kabotažą, kaip apibrėžta reglamentuose 
Nr. 2009/2009 ir Nr. 1073/2009, laikomas 
komandiruotu vairuotoju pagal Direktyvą 
96/71/EB. Nepaisant Direktyvos 96/71/EB 
2 straipsnio 1 dalies, vairuotojas 
nelaikomas komandiruotu į valstybės 
narės teritoriją, kai tas vairuotojas ją 
kerta tranzitu nepakraudamas ar 
neiškraudamas krovinių ir 
neįlaipindamas ar neišlaipindamas 
keleivių.
2d) Kai vairuotojas, vykdydamas 
kombinuotojo vežimo operaciją, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 92/106/EEB, vykdo 
vežimą pradine arba galutine kelio 
atkarpa, jis nelaikomas komandiruotu 
Direktyvos 96/71/EB tikslais, jei patį 
vežimą ta kelio atkarpa sudaro dvišalės 
vežimo operacijos, kaip apibrėžta 2 dalyje.
2e) Valstybės narės užtikrina, kad, 
laikantis Direktyvos 2014/67/ES, 
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Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje 
nurodytos darbo sutarčių sąlygos, 
nustatytos kolektyvinėse sutartyse pagal 
tos direktyvos 3 straipsnio 1 ir 8 dalis, 
būtų prieinamos ir skaidrios ir su jomis 
galėtų susipažinti kitų valstybių narių 
transporto įmonės bei komandiruoti 
vairuotojai. Atitinkama informacija visų 
pirma apima įvairius darbo užmokesčius 
ir jų sudedamąsias dalis, įskaitant darbo 
užmokesčio sudedamąsias dalis, 
numatytas pagal vietinius arba 
regioninius kolektyvinius susitarimus, 
taikomą atlyginimo apskaičiavimo metodą 
ir, kai tinka, kriterijus, pagal kuriuos 
galima klasifikuoti pagal skirtingas darbo 
užmokesčio kategorijas. Pagal Direktyvą 
(ES) (ES) 2018/957, kuria iš dalies 
keičiamos Direktyvos 96/71/EB nuostatos, 
transporto įmonės negali būti baudžiamos 
už atlygio elementų nesilaikymą, taikomas 
atlyginimo apskaičiavimo metodas ir, kai 
tinka, klasifikavimo kriterijus pagal 
skirtingas darbo užmokesčio kategorijas, 
kurios nėra viešai prieinamos.
2f) Trečiosiose šalyse įsisteigusioms 
transporto įmonėms netaikomas 
preferencinis režimas, palyginti su 
valstybėse narėse įsisteigusiomis 
įmonėmis. Valstybės narės įgyvendina 
Direktyvai 96/71/EB ir šiai direktyvai 
[XX/XX] (lex specialis) lygiavertes 
priemones savo dvišaliuose susitarimuose 
su trečiosiomis šalimis, suteikdamos teisę 
patekti į ES rinką tokiose trečiosiose 
šalyse įsisteigusioms kelių transporto 
įmonėms. Valstybės narės taip pat 
stengiasi įgyvendinti tokias lygiavertes 
priemones pagal daugiašalius susitarimus 
su trečiosiomis šalimis. Valstybės narės 
pateikia Komisijai atitinkamas savo 
dvišalių ir daugiašalių susitarimų su 
trečiosiomis šalimis nuostatas. Siekdamos 
užtikrinti tinkamą šių lygiaverčių 
priemonių, susijusių su trečiųjų šalių 
vežėjų komandiravimu, kontrolę, valstybės 
narės užtikrina, kad Reglamento (ES) 
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XXX/XXX peržiūrėtos taisyklės dėl 
padėties nustatymo naudojant tachografą 
[reglamentas, iš dalies keičiantis 
Reglamentą Nr. 165/2014] būtų 
įgyvendinamos pagal Europos sutartį dėl 
kelių transporto priemonių ekipažų, 
važinėjančių tarptautiniais maršrutais, 
darbo (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Pakeitimas 752
Andrey Novakov

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 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) šešių valandų ar ilgesnis kasdienio 
darbo laikas, praleistas priimančiojoje 
valstybėje narėje, laikomas visa diena;

b) ilgesnis nei šešių valandų kasdienio 
darbo laikas, praleistas priimančiojoje 
valstybėje narėje, laikomas visa diena;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Pakeitimas 753
Andrey Novakov

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 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) pertraukos ir poilsio laikas bei kitas 
buvimo darbo vietoje laikas, praleistas 
priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas 
darbo laiku.

c) pertraukos ir poilsio laikas, kitaip 
nei buvimo darbo vietoje laikas, praleistas 
priimančiojoje valstybėje narėje, 
nelaikomas darbo laiku.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Pakeitimas 754
Andrey Novakov

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 b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įpareigoti vairuotoją popierine ar 
elektronine forma turėti ir pateikti 
komandiravimo deklaracijos kopiją ir 
įrodymų, kad transporto operacija buvo 
vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, 
pavyzdžiui, elektroninį važtaražtį (e. CMR) 
arba Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 
straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per 
patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

b) nesukuriant nereikalingų 
biurokratinių kliūčių, įpareigoti vairuotoją 
popierine ar elektronine forma turėti ir 
pateikti komandiravimo deklaracijos kopiją 
ir įrodymų, kad transporto operacija buvo 
vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, 
pavyzdžiui, elektroninį važtaražtį (e. CMR) 
arba Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 
straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per 
patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Pakeitimas 755
Andrey Novakov

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 d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) įpareigoti vairuotoją popierine ar 
elektronine forma turėti ir pateikti darbo 
sutarties arba lygiaverčio dokumento, kaip 
apibrėžta Tarybos direktyvoje 
91/533/EEB20 3 straipsnyje, kopiją, 
išverstą į vieną iš oficialiųjų priimančiosios 
valstybės narės kalbų arba į anglų kalbą, jei 
per patikrinimą kelyje jo to paprašoma;

d) nesukuriant nereikalingų 
biurokratinių kliūčių, įpareigoti vairuotoją 
popierine ar elektronine forma turėti ir 
pateikti darbo sutarties arba lygiaverčio 
dokumento, kaip apibrėžta Tarybos 
direktyvoje 91/533/EEB20 3 straipsnyje, 
kopiją, išverstą į vieną iš oficialiųjų 
priimančiosios valstybės narės kalbų arba į 
anglų kalbą, jei per patikrinimą kelyje jo to 
paprašoma;

__________________ __________________
20 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 
91/533/EEB dėl darbdavio pareigos 
informuoti darbuotojus apie galiojančias 
sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL 
L 288, 1991 10 18, p. 32).

20 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 
91/533/EEB dėl darbdavio pareigos 
informuoti darbuotojus apie galiojančias 
sutarties arba darbo santykių sąlygas 
(OL L 288, 1991 10 18, p. 32).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Pakeitimas 756
Andrey Novakov

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 e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) įpareigoti vairuotoją popierine ar 
elektronine forma pateikti dviejų 
paskutinių mėnesių darbo užmokesčio 
lapelių kopiją, jei per patikrinimą kelyje jo 
to paprašoma; per patikrinimą kelyje 
vairuotojas gali susisiekti su centrine 
administracija, transporto vadybininku arba 
bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris 
gali pateikti šią kopiją;

e) įpareigoti vairuotoją popierine ar 
elektronine forma pateikti paskutinio 
mėnesio darbo užmokesčio lapelio kopiją, 
jei per patikrinimą kelyje jo to paprašoma; 
per patikrinimą kelyje vairuotojas gali 
susisiekti su centrine administracija, 
transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu 
asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti šią 
kopiją;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Pakeitimas 757
Andrey Novakov

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 f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) įpareigoti kelių transporto vežėją po 
komandiravimo laikotarpio popierine ar 
elektronine forma priimančiosios valstybės 
narės institucijų prašymu per pagrįstos 
trukmės laikotarpį pateikti b, c ir e 
punktuose nurodytų dokumentų kopijas;

f) įpareigoti kelių transporto vežėją po 
komandiravimo laikotarpio popierine ar 
elektronine forma priimančiosios valstybės 
narės institucijų prašymu per abiejų šalių 
patvirtintą pagrįstos trukmės laikotarpį 
pateikti b, c ir e punktuose nurodytų 
dokumentų kopijas;

Or. bg


