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Pakeitimas 25 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) kadangi Europos Komisijos 

pirmininkas Jean-Claude Juncker savo 

2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį 

užsiminė apie numatomą sukurti Europos 

darbo instituciją; 

Or. en 

 

Pakeitimas 26 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje 

nenumatyta kitaip, kol kas vertimosi 

profesine vežimo kelių transportu veikla 

taisyklės netaikomos įmonėms, kurios 

krovinių vežimo kelių transportu veikla 

verčiasi naudodamos tik motorines 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos 

neviršijančius transporto priemonių 

junginius. Tokių įmonių, vykdančių 

nacionalines ir tarptautines vežimo 

operacijas, skaičius didėja. Todėl kelios 

valstybės narės nusprendė toms įmonėms 

taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 

nustatytas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisykles. Kad, 

taikant bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

Išbraukta. 
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konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 27 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles; 

Or. nl 
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Pakeitimas 28 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 

nustatytas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisykles. Kad, 

taikant bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi. 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, visų pirma vykdančių 

nacionalines vežimo operacijas lengvomis 

transporto priemonėmis keliais ir 

trumpesniais maršrutais, skaičius didėja. 

Vis dėlto tokioms įmonėms, 

užsiimančioms tarptautine vežimo veikla, 

turi būti nustatyta, jog su faktine ir 

nuolatine buveine ir tinkama finansine 

būkle susiję reikalavimai yra privalomi. 

Taip galima užtikrinti sąžiningesnę 

konkurenciją tarptautinėje rinkoje, 

transporto įmonėms, ypač MVĮ 

nepatiriant bereikalingos administracinės 

ir finansinės naštos; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 29 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta (2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 
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kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 

nustatytas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisykles. Kad, 

taikant bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Kad, taikant bendras taisykles, 

būtų užtikrintas sektoriaus 

profesionalumo didinimas, visi 

reikalavimai, taikomi norintiems verstis 
profesine vežimo kelių transportu veikla, 

taip pat turi būti proporcingai ir be 

diskriminacijos taikomi ir įmonėms, 

kurios verčiasi šia veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones arba 

transporto priemonių junginius, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų; 

Or. it 

 

Pakeitimas 30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius 
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transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

užtikrinta sąžininga ir teisinga visų šio 

sektoriaus vežėjų konkurencija, ši 

nuostata turėtų būti išbraukta, o su faktine 

ir nuolatine buveine ir tinkama finansine 

būkle susiję reikalavimai turėtų tapti 

privalomi visoms transporto priemonėms, 

kurios naudojamos tarptautiniam vežimui 

ir kabotažo operacijoms, neatsižvelgiant į 

jų masę; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių skaičius didėja. Todėl kelios 

valstybės narės nusprendė toms įmonėms 

taikyti Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 
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nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

nustatytas vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

tarptautinio vežimo atveju neviršija 3,5 

tonų, specializacijos lygis ir taip būtų 

suderintos visų vežėjų konkurencijos 

sąlygos, turėtų būti taikomi vienodi 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla reikalavimai; 

Or. en 

 

Pakeitimas 32 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 
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taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, vertimosi profesine 

veikla reikalavimai turėtų tapti privalomi 

tarptautinius pervežimus vykdantiems 

veiklos vykdytojams, naudojantiems 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė yra 

nuo 2,4 iki 3,5 tonų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tarptautiniams pervežimams naudojamos mažos keliamosios galios krovininės transporto 

priemonės, kurių pakrautos transporto priemonės masė yra nuo 2,4 iki 3,5 tonų, yra įtrauktos 

į aprėptį siekiant suvienodinti sąlygas sunkiesiems krovininiams automobiliams ir mažos 

keliamosios galios krovininėms transporto priemonėms. Todėl turėtų būti taikomi visi keturi 

vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimai. 

 

Pakeitimas 33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 
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pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi; 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

reikalavimai turėtų tapti privalomi 

įmonėms, vykdančioms tarptautinio 

vežimo operacijas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 34 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad, taikant 

bendras taisykles, būtų užtikrintas 

minimalus sektoriaus, naudojančio 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, specializacijos lygis ir 

taip būtų suderintos visų vežėjų 

konkurencijos sąlygos, ši nuostata turėtų 

būti išbraukta, o su faktine ir nuolatine 

buveine ir tinkama finansine būkle susiję 

(2) jei nacionalinėje teisėje nenumatyta 

kitaip, kol kas vertimosi profesine vežimo 

kelių transportu veikla taisyklės 

netaikomos įmonėms, kurios krovinių 

vežimo kelių transportu veikla verčiasi 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius. Tokių 

įmonių, vykdančių nacionalines ir 

tarptautines vežimo operacijas, skaičius 

didėja. Todėl kelios valstybės narės 

nusprendė toms įmonėms taikyti 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 

vertimosi profesine vežimo kelių 

transportu veikla taisykles. Kad būtų 

paaiškinta to reglamento aprėptis ir 

išvengta spragų ir, taikant bendras 

taisykles, būtų užtikrintas minimalus 

sektoriaus, naudojančio transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, specializacijos lygis ir taip būtų 

suderintos visų vežėjų konkurencijos 

sąlygos, ši nuostata turėtų būti išbraukta, o 
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reikalavimai turėtų tapti privalomi; su faktine ir nuolatine buveine ir tinkama 

finansine būkle susiję reikalavimai turėtų 

tapti privalomi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 35 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) kai dėl finansinės būklės 

reikalavimo, taikomo įmonėms, kurios 

verčiasi krovinių vežimo kelių transportu 

veikla naudojant tik motorines transporto 

priemones arba transporto priemonių 

junginius, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, manoma, kad nustatant sumas, be 

transporto priemonių skaičiaus, turi būti 

atsižvelgta ir į proporcingumo principą, 

susijusį su įmonės dydžiu; 

Or. it 

 

Pakeitimas 36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) Komisijos poveikio vertinime 

apskaičiuota, kad 2020–2035 m. 

laikotarpiu verslas sutapytų nuo 2,7 iki 

5,2 mlrd. EUR; 

Or. en 
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Pakeitimas 37 

Jeroen Lenaers 

 

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; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 38 

Helga Stevens 

 

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) valstybės narės turi teisę norintiems 

verstis profesine vežimo kelių transportu 

veikla taikyti ne tik Reglamente (EB) Nr. 

1071/2009 nustatytus, bet ir papildomus 

reikalavimus; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 39 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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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) valstybės narės turi teisę norintiems 

verstis profesine vežimo kelių transportu 

veikla taikyti ne tik Reglamente (EB) 

Nr. 1071/2009 nustatytus, bet ir 

papildomus reikalavimus. Ši galimybė 

būtina, siekiant užtikrinti vienodas 

sąlygas ir bendrus standartus visose 

valstybėse narėse; 

Or. en 

 

Pakeitimas 40 

Mara Bizzotto 

 

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. Valstybėms 

narėms turi būti toliau leidžiama nustatyti 

papildomus proporcingus ir 

nediskriminuojančius reikalavimus, 

kuriais būtų atsižvelgta į jų vidaus rinkos 

ypatumus; 

Or. it 

 

Pakeitimas 41 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) nors ES kelių transporto sektoriuje 

sukuriama 5 mln. tiesioginių darbo vietų 

ir beveik 2 proc. BVP, ES trūksta 

profesionalių vairuotojų. Siekiant suteikti 

jaunimui daugiau galimybių užsiimti šia 

profesine veikla ir išsaugoti sektoriaus 

darbuotojus, ypač MVĮ atveju, reikia 

sumažinti su rinkos sektoriaus darbo 

sąlygomis susijusį spaudimą, patiriamą 

dėl tarptautinės atlyginimo išlaidų 

konkurencijos, ir užtikrinti, kad už tokį 

patį darbą tarptautinio krovinių vežimo 

keliais sektoriuje būtų mokamas toks pats 

(kiek įmanoma) atlyginimas; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 42 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) atlikus Reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009 ir Nr. 1072/2009 vertinimą, 

nustatyta, kad nereikalingą 

administracinę ir reguliavimo naštą 

patiria tiek valdžios institucijos, tiek 

transporto įmonės. Siekiant aiškesnių 

taisyklių ir paprastesnių administracinių 

procedūrų bei vadovaujantis REFIT 

tikslais, būtina užtikrinti konkurenciją ir 

efektyvią transporto sektoriaus veiklą. 

Todėl taip pat turi būti palaikoma ir 

taikoma technologijų plėtra; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 43 

Mara Bizzotto 
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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) pabrėžia, kad dabartiniai su kelių 

transporto sektoriumi susiję ES 

socialiniai teisės aktai sudarė palankias 

sąlygas socialiniam dempingui, 

nevaldomam veiklos perkėlimui ir 

apskritai neteisėtai praktikai, dėl kurios 

šiame sektoriuje atsiranda nesąžininga 

konkurencija, kaip antai 

piktnaudžiaujamas kabotažas ar pašto 

dėžutės tipo įmonių reiškinys; todėl 

valstybėms narėms turi būti suteikta 

galimybė imtis veiksmų siekiant užtikrinti, 

kad jų teritorijoje įsisteigę vežėjai kelių 

transportu toje teritorijoje nuolat faktiškai 

būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą. Todėl 

būtina paaiškinti nuostatas, susijusias su 

faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu, 

sugriežtinti kontrolę ir kovoti su 

nesąžininga praktika, kuri kelia grėsmę 

visam sektoriui Italijoje ir visoje 

Europoje; 

Or. it 

 

Pakeitimas 44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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) būtina užtikrinti, kad tam tikroje 

valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių 

transportu toje valstybėje narėje nuolat 

faktiškai būtų ir iš jos vykdytų savo veiklą, 

įskaitant tiesioginį sąskaitų išrašymą savo 

klientams arba, patronuojamosios 

sistemos atveju, sąskaitas proporcingai 

išrašytų patronuojančioji įmonė. Todėl, 

atsižvelgiant į sukauptą patirtį, būtina 
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paaiškinti nuostatas, susijusias su faktinės 

ir nuolatinės buveinės turėjimu, su 

tiesiogine sąskaitų išrašymo sistema ir 

pateiktos sistemos naudos gavėju, kad 

būtų užtikrintas proporcingas pelno 

perkėlimas, išvengta per mažai išrašomų 

sąskaitų paslaugą teikiančioje valstybėje 

narėje ir per mažo darbo užmokesčio 

darbuotojams toje valstybėje narėje; 

Or. en 

 

Pakeitimas 45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

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) 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 ir sugriežtinti 

Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnyje įtvirtintas nuostatas, 

susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės 

turėjimu, siekiant kovoti su vadinamųjų 

pašto dėžutės tipo įmonių steigimu; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 46 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(4) būtina užtikrinti, kad tam tikroje 

valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių 

(4) būtina užtikrinti, kad tam tikroje 

valstybėje narėje įsisteigę vežėjai kelių 
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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; 

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, 

kadangi neteisėta vadinamųjų pašto 

dėžutės tipo įmonių steigimo praktika 

išlieka ir netgi didėja; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 47 

Jeroen Lenaers 

 

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) 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, 

taip sustabdant vadinamųjų pašto dėžutės 

tipo įmonių veiklą; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 

(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 
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faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu; faktinės ir nuolatinės buveinės turėjimu, ir 

taip užkirsti kelią vadinamųjų pašto 

dėžutės tipo įmonių steigimui; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 49 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

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) 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. 

Tuo tikslu atitinkamas šio reglamento 

nuostatas reikėtų suderinti su kitų teisės 

aktų, kuriuose kalbama apie faktinę ir 

nuolatinę buveinę, pvz.. Direktyvos 

2014/67/EB 4 straipsnio, nuostatomis; 

Or. en 

 

Pakeitimas 50 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) dėl transporto sektoriuje 

naudojamų pašto dėžutės tipo įmonių ir 

fiktyviai savarankiškai dirbančių asmenų 

iškraipomas tinkamas vidaus rinkos 

veikimas ir prastėja darbuotojų darbo 

sąlygos. Būtina ryžtingai kovoti su šia 

neteisėta praktika, kuri, nors ir ne itin 
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paplitusi, blogina sektoriaus įvaizdį, nes 

taip neteisėtai mažinamos darbo sąnaudos 

ir neužtikrinamas tinkamas darbo 

standartų laikymasis. Vis dėlto 

pripažįstama, kad darbo užmokesčio 

skirtumai, kurių atsiranda dėl valstybių 

narių ekonominių ir socialinių skirtumų, 

jokiu būdu negali būti laikomi teisės 

pažeidimais, nesąžininga konkurencija, 

rinkos iškraipymu ar socialiniu 

dempingu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 51 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) dėl pašto dėžutės tipo įmonių ir 

fiktyviai savarankiškai dirbančių asmenų 

transporto sektoriuje iškraipomas 

tinkamas vidaus rinkos veikimas ir kartu 

daromas neigiamas poveikis darbuotojų 

darbo sąlygoms. Būtina ryžtingai kovoti 

su šia neteisėta praktika, kuri, nors ir ne 

itin paplitusi, padeda kurti sektoriaus 

įvaizdį, nes taip neteisėtai mažinamos 

darbo sąnaudos ir neužtikrinamas 

tinkamas su darbu susijusių teisės aktų 

nuostatų vykdymas; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 52 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) laisvė įsisteigti yra kertinis 

tarptautinės rinkos veiklos akmuo. 

Neteisėta pašto dėžutės tipo įmonių 

steigimo praktika kelia grėsmę 

tarptautinės rinkos veiklai ir tvarumui. 

Atlikus vertinimą, paaiškėjo, kad būtina 

nustatyti aiškesnius steigimo 

reikalavimus, dažniau vykdyti 

patikrinimus ir taikyti reikalavimus bei 

gerinti valstybių narių bendradarbiavimą. 

ES turi kovoti su sukčiavimu ir 

nesąžininga konkurencija, taip kurdama 

aplinką sąžiningai veiklai; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) dėl pašto dėžutės tipo įmonių ir 

fiktyviai savarankiškai dirbančių asmenų 

transporto sektoriuje iškraipomas 

tinkamas vidaus rinkos veikimas ir kartu 

daromas neigiamas poveikis darbuotojų 

darbo sąlygoms. Būtina ryžtingai kovoti 

su šia neteisėta praktika, kuri, nors ir ne 

itin paplitusi, kenkia sektoriaus įvaizdžiui, 

nes taip neteisėtai mažinamos darbo jėgos 

sąnaudos ir neužtikrinamas tinkamas su 

darbu susijusių teisės aktų nuostatų 

vykdymas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

4 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4a) siekiant deramai veikiančios 

Europos krovinių vežimo kelių transportu 

rinkos, būtina iš jos pašalinti pašto 

dėžutės tipo įmones. Šiuo atžvilgiu būtina 

imtis ryžtingų veiksmų, kad tokia praktika 

baigtųsi, įskaitant glaudesnį 

bendradarbiavimą, bendrą kontrolę, tikslų 

nustatymą ir valstybių narių dalijimąsi 

geriausia patirtimi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (4b) kelių transporto sektoriuje šiuo 

metu trūksta profesionalių vairuotojų, 

visų pirma jaunimo ir moterų. Būtina 

imtis papildomų veiksmų, kad šis 

sektorius taptų patrauklesnis ir į jį 

lengviau būtų patekti jaunimui ir 

moterims, taip pat svarbu išlaikyti ir šiuo 

metu šiame sektoriuje dirbančius žmones. 

Šiuo tikslu būtina sumažinti nesąžiningo 

darbo ir mažų garantijų darbo apimtis, 

stengiantis kovoti su piktnaudžiavimu, kai 

vietoje įprastų darbo sutarčių naudojamos 

terminuotosios sutartys, stažuotės ir 

fiktyvus savarankiškas darbas; 

Or. en 
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Pakeitimas 56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

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 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, o nustačius pažeidimą, turėtų būti 

taikomos proporcingos atgrasomosios 

sankcijos; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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; 

Išbraukta. 

Or. pl 

 

Pakeitimas 58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 



 

AM\1144073LT.docx 23/147 PE616.759v01-00 

 LT 

 

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, reglamentuojančių 

darbuotojų komandiravimą, kabotažą, 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; 

Or. en 

 

Pakeitimas 59 

Robert Rochefort 

 

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, reglamentuojančių 

darbuotojų komandiravimą bei kabotažą 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; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 
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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, reglamentuojančių 

darbuotojų komandiravimą bei kabotažą 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; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 61 

Helga Stevens 

 

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, reglamentuojančių 

darbuotojų komandiravimą, kabotažą, 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; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 62 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) atsižvelgiant į tai, kad sunkūs (7) atsižvelgiant į tai, kad Sąjungos 
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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; 

taisyklių, reglamentuojančių darbuotojų 

komandiravimą ir kabotažą, 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; 

Or. en 

 

Pakeitimas 63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Sąjungos taisyklės dėl darbuotojų 

komandiravimo skirtos darbuotojams, 

kurie yra fiziškai komandiruojami 

nustatytam laikotarpiui į kitą valstybę 

narę nei ta, kurioje jie paprastai vykdo 

savo darbą. Atsižvelgiant į kelių 

transporto sektoriaus darbuotojų judumą, 

reikia užtikrinti didesnį administracinių 

formalumų, kurių turi laikytis šios 

įmonės, lankstumą. Todėl joms neturi būti 

taikomas nepriekaištingos reputacijos 

vertinimas; 

Or. es 

 

Pakeitimas 64 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) rinkoje yra svarbi sąžininga 

konkurencija, todėl vertinant 

(8) rinkoje yra svarbi sąžininga 

konkurencija, todėl vertinant 
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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; 

nepriekaištingą transporto vadybininkų ir 

transporto įmonių reputaciją turėtų būti 

atsižvelgiama į su šiuo klausimu ir 

atitinkamais darbuotojais susijusių 

Sąjungos taisyklių pažeidimus. Atitinkamai 

turėtų būti paaiškinti Komisijos įgaliojimai 

nustatyti susijusių pažeidimų sunkumo 

lygį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 65 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės 

lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 66 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tai, kad lengvieji krovininiai automobiliai vis dažniau naudojami tarptautiniams 

pervežimams, nėra pagrindas tokiam specialiajam režimui, jei norime pasiekti geresnės 

kontrolės tikslą. 

 

Pakeitimas 67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti pakankamos, minimalaus 

finansinės būklės lygio sąlygą, kad 

užtikrintų, jog jos turi priemonių nuolat ir 
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operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

ilgą laiką vykdyti operacijas, ir užtikrintų, 

kad jos gali įvykdyti savo įsipareigojimus 

dėl darbo užmokesčio ir socialinių įmokų 

šiame sektoriuje dirbantiems 

darbuotojams. Tačiau aptariamos 

operacijos paprastai būna riboto masto, 

todėl atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

Or. en 

 

Pakeitimas 68 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės 

lygio sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

(10) siekiant išvengti konkurencijos 

iškraipymų ir atsižvelgti į įmonių, kurios 

verčiasi krovinių vežimo kelių transportu 

veikla naudodamos tik motorines 

transporto priemones, kurių leidžiama 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, arba tos ribos 

neviršijančius transporto priemonių 

junginius, vykdomos tarptautinio vežimo 

veiklos pokyčius, joms reikia taikyti 

panašius reikalavimus į tuos, kurie 

taikomi tą ribą viršijančias transporto 

priemones ar jų junginius naudojantiems 

vežėjams; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 69 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų būti mažiau 

griežti nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams, ir 

neturėtų sudaryti pernelyg didelės naštos 

mažesnėms įmonėms ar savarankiškai 

dirbantiems asmenims; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Tačiau aptariamos operacijos 

paprastai būna riboto masto, todėl 

atitinkami reikalavimai turėtų mažiau 

(10) įmonės, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leidžiama pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų, arba tos ribos neviršijančius 

transporto priemonių junginius, turėtų 

tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 

sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 

priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 

operacijas. Taisyklės dėl leidimo verstis 

profesine vežimo kelių transportu veikla 

naudojant transporto priemones arba 
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griežti, nei tie, kurie taikomi tą ribą 

viršijančias transporto priemones ar jų 

junginius naudojantiems vežėjams; 

transporto priemonių junginius, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų nurodytos 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 71 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 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 ir samdomų darbuotojų 

skaičius. Todėl nacionalinį elektroninį 

registrą reglamentuojančios taisyklės turėtų 

būti atitinkamai pakeistos; 

Or. es 

 

Pakeitimas 72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 konstatuojamoji dalis 
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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 

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 valstybinių 

numerių ženklai, samdomų darbuotojų 

skaičius, rizikos vertinimas ir pagrindinė 

finansinė informacija. Be to, nacionaliniai 

elektroniniai registrai turėtų būti 

sąveikūs, o juose esantys duomenys turėtų 

būti tiesiogiai prieinami visų valstybių 

narių teisėsaugos pareigūnams, 

atliekantiems patikrinimus keliuose. 
Todėl nacionalinį elektroninį registrą 

reglamentuojančios taisyklės turėtų būti 

atitinkamai pakeistos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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) 

(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) 
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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; 

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. Be to, nacionaliniai 

elektroniniai registrai turėtų būti 

sąveikūs, o juose esantys duomenys turėtų 

būti tiesiogiai prieinami visų valstybių 

narių pareigūnams, atliekantiems 

patikrinimus keliuose. Todėl nacionalinį 

elektroninį registrą reglamentuojančios 

taisyklės turėtų būti atitinkamai pakeistos; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

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 

išlaikant iki šiol užtikrintą liberalizacijos 

lygį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 75 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) nacionalines vežimo operacijas, (13) nacionalines vežimo operacijas, 
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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; 

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. Kabotažo operacijos 

turi atitikti naudingumo aplinkai tikslus; 

nevykdant tuščių važiavimų, galima 

sumažinti suvartojamų degalų ir šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekį. Taip pat 

nereikėtų piktnaudžiauti kabotažo veikla 

siekiant išvengti priimančioje valstybėje 

narėje taikomų teisės aktų, kuriais 

reglamentuojamos darbo ir socialinės 

sąlygos. Ši veikla ne tik kliudo kurti 

sąžiningos veiklos aplinką, bet ir pažeidžia 

darbuotojų teises bei saugumą; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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, 

siekiant užtikrinti vežėjų kelių transportu 

teises ir skatinti sąžiningą įmonių 

konkurenciją nepažeidžiant pagrindinio 

laisvo paslaugų judėjimo principo vidaus 

rinkoje; 

Or. fr 

 



 

PE616.759v01-00 34/147 AM\1144073LT.docx 

LT 

Pakeitimas 77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

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, paprastos ir 

sąžiningos, o jų vykdymas – lengvai 

užtikrinamas, kad visiems vežėjams būtų 

sukurtos vienodos sąlygos, kartu išlaikant 

Sąjungos vidaus rinkos teikiamus 

privalumus ir vientisumą. Todėl būtina, 

kad kabotažo operacijoms būtų taikomos 

ES taisyklės dėl darbuotojų 

komandiravimo ir sutartinių 

įsipareigojimų teisė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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; 

Or. fr 
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Pakeitimas 79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

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; 

Or. en 

 

Pakeitimas 80 

Georges Bach 

 

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, paprastos ir 

sąžiningos, o jų vykdymas – lengvai 

užtikrinamas, kartu visiems vežėjams 

sudarant vienodas sąlygas daugiau jų 

neliberalizuojant; 

Or. en 

 

Pakeitimas 81 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 konstatuojamoji dalis 
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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, be to, 

jomis turėtų būti skatinama sąžininga 

konkurencija; 

Or. en 

 

Pakeitimas 82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

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 

iš esmės tęsiant liberalizaciją; 

Or. pl 

 

Pakeitimas 83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) siekiant užtikrinti laikiną pobūdį ir 

išvengti bet kokių galimų rinkos 

iškraipymų dėl pašto dėžutės tipo įmonių 

arba vadinamųjų klajoklių vairuotojų 
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veiklos, būtina užtikrinti, kad kabotažo 

operacijų tikslas būtų sugrįžti į šalį, 

kurioje įsteigta įmonė; 

Or. es 

 

Pakeitimas 84 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

Išbraukta. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 85 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

Išbraukta. 

Or. it 
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Pakeitimas 86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus, panaikinti 

neaiškumą ir sistemingo kabotažo riziką, 

po tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo 

operacijų skaičius turėtų būti ir toliau 

ribojamas, o tokioms operacijoms atlikti 

turimų dienų skaičius turėtų būti 

sumažintas. Reikėtų nustatyti galimybę per 

3 dienas atlikti tik vieną kabotažo 

operaciją ir to pakaktų siekiant išvengti 

tarptautinio transporto grįžimo be 

krovinio; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) siekiant sumažinti aplinkai 

tenkančią naštą ir išvengti kelionių be 

krovinių, turėtų būti leidžiama atlikti 

kabotažo operacijas po tarptautinio 

krovinių vežimo į vežėjo įsisteigimo 

valstybę narę arba iš jos. Kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms toje valstybėje narėje atlikti 

turimo laiko kiekis turėtų būti sumažintas; 

Or. en 
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Pakeitimas 88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti proporcingai reguliuojamas, 

kad būtų išvengta kelionių be krovinių ir 

nesąžiningos konkurencijos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 89 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus, geriau užtikrinti 

vienodas sąlygas ir panaikinti neaiškumą ir 

nesąžiningą konkurenciją, po tarptautinio 

vežimo atliekamų kabotažo operacijų 

skaičius nebeturėtų būti ribojamas, o 

tokioms operacijoms atlikti turimų dienų 

skaičius turėtų būti gerokai sumažintas; 

Or. en 

 

Pakeitimas 90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas; 

Or. pl 

Pagrindimas 

Kabotažo paslaugos turėtų būti liberalizuojamos palaipsniui, kaip numatyta Baltosiose 

knygose. Todėl siūloma palikti 7 dienų laikotarpį, per kurį numatoma vykdyti kabotažą 

nepasiekiant didžiausio operacijų skaičiaus, o tai yra sunku kontroliuoti. 

 

Pakeitimas 91 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas, atsižvelgiant į 

tikruosius kabotažo veiklos tikslus; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 92 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus, panaikinti 

neaiškumą ir atsižvelgti į tai, kad 

kabotažas nėra panašus į įprastą vežimo 

kelių transportu būdą, todėl po 

tarptautinio vežimo atliekamų kabotažo 

operacijų skaičius turėtų būti ir toliau 

ribojamas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14. tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

14. tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, kabotažas, kuris buvo 

aiškintinas nukrypstant nuo 

priimančiosios valstybės narės teisės, yra 

draudžiamas. Bet kokia kabotažo 

operacija turi būti mokama pagal toje 

valstybėje, kurioje kabotažo operacija 

atlikta, galiojančias taisykles; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 94 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(14) tuo tikslu, o kartu siekiant 

palengvinti patikrinimus ir panaikinti 

neaiškumą, po tarptautinio vežimo 

(14) griežtai prieštarauja visoms 

kabotažo liberalizavimo formoms, kurios 

lemtų tolesnį sektoriaus destabilizavimą ir 
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atliekamų kabotažo operacijų skaičius 

nebeturėtų būti ribojamas, o tokioms 

operacijoms atlikti turimų dienų skaičius 

turėtų būti sumažintas; 

paskatintų nesąžiningą bei nevaldomą 

konkurenciją, nesaugumą keliuose ir 

pelningumo praradimą; 

Or. it 

 

Pakeitimas 95 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 

17 konstatuojamoje dalyje pabrėžiama, 

kad transporto įmonė ir kabotažo 

operacijos patenka į direktyvos dėl 

darbuotojų komandiravimo taikymo sritį. 

Kadangi kabotažas laikomas tiesioginiu 

dalyvavimu priimančios valstybės narės 

krovinių vežimo rinkos veikloje, tik taip 

galima sukurti sąžiningos veiklos aplinką; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14a) kabotažas užsienyje registruotu 

sunkvežimiu draudžiamas; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

14 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (14b) kai vežėjai taiko kitus Sąjungos 

teisės aktus tam, kad netinkamai apeitų 

kabotažo taisykles, veikdami priešingai 

teisės aktų leidėjo ketinimui, kliudoma 

veiksmingai įgyvendinti ir vykdyti šį 

reglamentą. Todėl reikėtų iš dalies 

pakeisti Tarybos1a direktyvą 92/106/EEB 

(Kombinuoto vežimo direktyva) taip, kad 

vežėjai negalėtų ja naudotis šiame 

reglamente nustatytoms kabotažo 

taisyklėms apeiti; 

 __________________ 

 1a1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 

92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto 

krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų 

bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 

1992 12 7, p. 38). 

Or. fr 

 

Pakeitimas 98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

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, 

(15) sąžiningai konkurencijai vidaus 

rinkoje ir darbuotojų teisėms užtikrinti 

būtinas efektyvus ir veiksmingas taisyklių 

vykdymo užtikrinimas. Būtina toliau 

skaitmeninti teisės aktų vykdymo 

užtikrinimą, siekiant pagerinti vykdymo 

užtikrinimo gebėjimus, sumažinti 

nereikalingą administracinę naštą ir 

tiksliau nustatyti didelės rizikos vežėjus. 

Būtina sparčiai atnaujinti ir naudoti 

išmaniuosius tachografus ir elektroninius 

važtos dokumentus („eCMR“). turėtų būti 
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kad transporto ir logistikos sektoriuose vis 

dažniau elektroninėmis priemonėmis 

veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu 

užtikrinti reglamentavimo sistemų ir 

nuostatų dėl administracinių procedūrų 

supaprastinimo nuoseklumą; 

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; 

Or. en 

 

Pakeitimas 99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) siekiant, kad vidaus rinka deramai 

veiktų, kad būtų sumažinta nereikalinga 

administracinė našta ir būtų efektyviai ir 

veiksmingai užtikrinamas kelių sektoriaus 

taisyklių laikymasis, būtina tęsti 

reikalavimų vykdymo užtikrinimo 

priemonių skaitmeninimą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 100 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) tarptautinio vežimo taisyklės yra 

skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų 

pačių padarytų pažeidimų pasekmes. 

Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, 

užsakančių krovinių vežimo kelių 

transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, 

valstybės narės taip pat turėtų nustatyti 

sankcijas siuntėjams ir ekspeditoriams, 

sąmoningai užsakantiems vežimo 

paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos 

Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 nuostatos; 

(16) tarptautinio vežimo taisyklės yra 

skirtos transporto įmonėms ir šios patiria jų 

pačių padarytų pažeidimų pasekmes. 

Tačiau, siekdamos išvengti įmonių, 

užsakančių krovinių vežimo kelių 

transportu paslaugas, piktnaudžiavimo, 

valstybės narės taip pat turėtų nustatyti 

sankcijas siuntėjams ir ekspeditoriams, taip 

pat kitiems rangovams, sąmoningai 

užsakantiems vežimo paslaugas, kurias 

teikiant pažeidžiamos Reglamento (EB) 

Nr. 1072/2009 nuostatos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nepaprastai svarbu, kad ši nuostata būtų taikoma visiems, kas sąmoningai užsako vežimo 

paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos taisyklės. 

 

Pakeitimas 101 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) šiame reglamente tam tikru lygiu 

suderinamos kai kurios sritys, visų pirma, 

susijusios su vežimu mažos keliamosios 

galios krovininėmis transporto 

priemonėmis ir reikalavimų vykdymo 

užtikrinimo praktika, kurios iki šiol 

Sąjungos teisės aktais nebuvo suderintos, 

tačiau jo tikslų, t. y. suderinti 

konkurencijos sąlygas ir geriau užtikrinti 

reikalavimų vykdymą, valstybės narės 

negali deramai pasiekti, o dėl siekiamo 

tikslo ir tarpvalstybinio kelių transporto 

pobūdžio tų tikslų būtų geriau siekti 

Sąjungos lygmeniu. Todėl laikydamasi 

(17) šiame reglamente tam tikru lygiu 

suderinamos kai kurios sritys, kurios iki 

šiol Sąjungos teisės aktais nebuvo 

suderintos, tačiau jo tikslų, t. y. suderinti 

konkurencijos sąlygas ir geriau užtikrinti 

reikalavimų vykdymą, valstybės narės 

negali deramai pasiekti, o dėl siekiamo 

tikslo ir tarpvalstybinio kelių transporto 

pobūdžio tų tikslų būtų geriau siekti 

Sąjungos lygmeniu. Todėl laikydamasi 

Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 

nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 

gali patvirtinti priemones. Pagal tame 

straipsnyje nustatytą proporcingumo 
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Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje 

nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga 

gali patvirtinti priemones. Pagal tame 

straipsnyje nustatytą proporcingumo 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, 

kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti; 

principą šiuo reglamentu neviršijama to, 

kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

1072/2009 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 1a. 1 straipsnio 1 dalis papildoma šia 

pastraipa: 

 „Šis reglamentas taip pat taikomas 

krovinių įvežimui ir išvežimui kelių 

transportu, kai tai yra pradinė ir (arba) 

galutinė kombinuotojo vežimo kelionės 

atkarpa, kaip nurodyta Tarybos 

direktyvoje 92/106/EEB.“ 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=LT) 

 

Pakeitimas 103 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) a punktas išbraukiamas. Išbraukta. 

Or. nl 
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Pakeitimas 104 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) a punktas išbraukiamas; Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 105 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 4 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) a punktas išbraukiamas. i) a punktas pakeičiamas taip: 

 „įmonėms, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudojant 

tik motorines transporto priemones arba 

transporto priemonių junginius, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų ir kurios vykdo tik 

nacionalinio vežimo operacijas. Vis dėlto 

valstybės narės visoms arba daliai vežimo 

kelių transportu operacijų gali nustatyti 

mažesnį leistiną svorį;“ 

Or. nl 

 

Pakeitimas 106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 4 dalies a punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) a punktas išbraukiamas; i) a punktas pakeičiamas taip: 

 „a) įmonėms, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudojant 

tik motorines transporto priemones arba 

transporto priemonių junginius, kurių 

bendra techniškai leistina pakrautos 

transporto priemonės masė yra mažesnė 

nei 3,5 tonų, ir kurios vykdo išimtinai 

nacionalines vežimo operacijas;“; 

Or. it 

 

Pakeitimas 107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 4 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) a punktas išbraukiamas; i) a punktas pakeičiamas taip: 

 a) įmonėms, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudojant 

tik motorines transporto priemones arba 

transporto priemonių junginius, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė yra mažesnė nei 3,5 tonos; 

Or. en 

Pagrindimas 

Į reglamentą reikėtų įtraukti lengvesnes transporto priemones. 

 

Pakeitimas 108 

Georges Bach 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunkčio i a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 4 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) a) įmonėms, kurios verčiasi 

krovinių vežimo kelių transportu veikla 

naudojant tik motorines transporto 

priemones arba transporto priemonių 

junginius, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė yra mažesnė 

nei 2,4 tonos; 

 aa) įmonėms, kurios verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudojant 

tik motorines transporto priemones arba 

transporto priemonių junginius, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė yra mažesnė nei 3,5 tonų, 

naudojamų verčiantis išimtinai 

nacionalinėmis vežimo operacijomis; 

Or. en 

Pagrindimas 

Tarptautiniams pervežimams naudojamos mažos keliamosios galios krovininės transporto 

priemonės, kurių pakrautos transporto priemonės masė yra nuo 2,4 iki 3,5 tonų, yra įtrauktos 

į aprėptį siekiant suvienodinti sąlygas sunkiesiems krovininiams automobiliams ir mažos 

keliamosios galios krovininėms transporto priemonėms. 

 

Pakeitimas 109 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

1071/2009 (EB) 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   
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3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

(a) reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

(b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

“  

Or. fr 

Pagrindimas 

Atsižvelgiant į didėjantį lengvųjų komercinių transporto priemonių naudojimą tarptautiniam 

vežimui ir siekiant užtikrinti tinkamas sunkiųjų ir lengvųjų transporto priemonių 

konkurencijos sąlygas, svarbu išplėsti taisykles dėl leidimo verstis profesine vežimo kelių 

transportu veikla į jas įtraukiant įmones, kurios verčiasi vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik lengvąsias komercines transporto priemones, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų. 

 

Pakeitimas 110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   
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3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

a) reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

“  

Or. it 

 

Pakeitimas 111 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   

Į 3 straipsnio 1 dalies b ir d punktų bei 4, 

6, 8, 9, 14, 19 ir 21 straipsnių taikymo sritį 

nepatenka įmonės, kurios verčiasi vežimo 

kelių transportu veikla, išskyrus įmones, 

kurių leidžiama pakrautos variklinės 

transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų arba leidžiama pakrauto 

transporto priemonių junginio masė 
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neviršija 3,5 tonų. 

Tačiau valstybės narės gali:  

a) reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

“  

Or. nl 

 

Pakeitimas 112 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 
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nurodyta, ribą. 

“  

Or. en 

Pagrindimas 

Tarptautiniams pervežimams naudojamos mažos keliamosios galios krovininės transporto 

priemonės, kurių pakrautos transporto priemonės masė yra nuo 2,4 iki 3,5 tonų, yra įtrauktos 

į aprėptį siekiant suvienodinti sąlygas sunkiesiems krovininiams automobiliams ir mažos 

keliamosios galios krovininėms transporto priemonėms. Todėl turėtų būti taikomi visi keturi 

vertimosi profesine vežimo kelių transportu veikla reikalavimai. 

 

Pakeitimas 113 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 
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“  

Or. en 

 

Pakeitimas 114 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

“  

Or. en 

Pagrindimas 

Tokios išimtys lemia nesąžiningą konkurencinį pranašumą mažesnėms nei 3,5 t transporto 

priemonėms. 
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Pakeitimas 115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

“  

Or. en 

 

Pakeitimas 116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 
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1071/2009 

1 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) įrašoma ši 6 dalis: Išbraukta. 

„  

6.   

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 

8, 9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

Tačiau valstybės narės gali:  

a)  reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

“  

Or. en 

 

Pakeitimas 117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 

9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 

9, 14, 19 ir 21 straipsniai taikomi ir 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 
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kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

kelių transportu veikla naudodamos 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

Or. fr 

Pagrindimas 

Visos Reglamente (EB) 1071/2009 dėl profesinės vežimo kelių transportu veiklos nurodytos 

sąlygos turi būti vienodai taikomos, įskaitant transporto priemones, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto priemonių junginius, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų. 

 

Pakeitimas 118 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 

9, 14, 19 ir 21 straipsniai netaikomi 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

 

3 straipsnio 1 dalies b ir d punktai ir 4, 6, 8, 

9, 14, 19 ir 21 straipsniai taikomi ir 

įmonėms, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 119 

Claude Rolin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

1 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tačiau valstybės narės gali: Išbraukta. 

(a) reikalauti, kad tos įmonės taikytų 

kai kurias arba visas pirmoje pastraipoje 

nurodytas nuostatas; 

 

(b) visų arba kai kurių kategorijų 

vežimo kelių transportu operacijoms 

nustatyti mažesnę, nei pirmoje pastraipoje 

nurodyta, ribą. 

 

Or. fr 

 

Pakeitimas 120 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 121 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. nl 
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Pakeitimas 122 

Mara Bizzotto 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. it 

 

Pakeitimas 124 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant užtikrinti kelių transporto taisyklių laikymąsi, nepaprastai svarbu, kad valstybės 

narės galėtų įvesti būtinus reikalavimus. 
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Pakeitimas 125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

3 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2) 3 straipsnio 2 dalis išbraukiama. 2) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

 „ 

 2. Valstybės narės gali nustatyti 

papildomus reikalavimus, kuriuos turi 

atitikti įmonės, siekiančios gauti leidimą 

verstis profesine vežimo kelių transportu 

veikla; jie turi būti proporcingi ir 

nediskriminuojantys. 

 “ 

Or. en 

 

Pakeitimas 126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėti patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus, visų 

pirma, komercines sutartis, apskaitos, 

personalo valdymo dokumentus, darbo 

sutartis, dokumentus, kuriuose yra 

duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir 

kitus dokumentus, su kuriais 

kompetentinga valdžios institucija turi 

turėti galimybę susipažinti, kad galėtų 

a) turėti tinkamas, proporcingas 

įmonės veiklai patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus arba 

garantuoja prieigą prie jų raštu ar 

elektronine forma, visų pirma, komercines 

sutartis, apskaitos, personalo valdymo 

dokumentus, darbo sutartis, dokumentus, 

kuriuose yra duomenų apie kabotažą, 

darbuotojų komandiravimą ir vairavimo ir 
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patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų;; 

poilsio laiką, ir kitus dokumentus, su 

kuriais kompetentinga valdžios institucija 

turi turėti galimybę susipažinti, kad galėtų 

patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant efektyviai kovoti su pašto dėžutės tipo įmonėmis, būtina sutelkti dėmesį į faktinį 

transporto priemonių veikimą įsteigimo šalyje. 

 

Pakeitimas 127 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėti patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus, visų 

pirma, komercines sutartis, apskaitos, 

personalo valdymo dokumentus, darbo 

sutartis, dokumentus, kuriuose yra 

duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir 

kitus dokumentus, su kuriais 

kompetentinga valdžios institucija turi 

turėti galimybę susipažinti, kad galėtų 

patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų;“; 

a) turėti patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus, visų 

pirma, komercines sutartis, apskaitos, 

personalo valdymo dokumentus, darbo 

sutartis, dokumentus, kuriuose yra 

duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir 

kitus dokumentus, su kuriais 

kompetentinga valdžios institucija turi 

turėti galimybę susipažinti, kad galėtų 

patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų; valstybės narės gali 

pareikalauti, kad jų teritorijoje esančių 

vežėjų buveinių patalpose bet kuriuo metu 

būtų galima susipažinti ir su kitais 

dokumentais;“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėti patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus, visų 

pirma, komercines sutartis, apskaitos, 

personalo valdymo dokumentus, darbo 

sutartis, dokumentus, kuriuose yra 

duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir 

kitus dokumentus, su kuriais 

kompetentinga valdžios institucija turi 

turėti galimybę susipažinti, kad galėtų 

patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų; 

a) turėti tinkamas įmonės veiklai 

patalpas, kuriose ji laiko svarbiausius 

įmonės dokumentus popierine ir (arba) 

elektronine forma, visų pirma, komercines 

sutartis, apskaitos, personalo valdymo 

dokumentus, darbo sutartis, dokumentus, 

kuriuose yra duomenų apie 

komandiruotes, vairavimo ir poilsio laiką, 

ir kitus dokumentus, su kuriais 

kompetentinga valdžios institucija turi 

turėti galimybę bet kuriuo metu 

susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar 

laikomasi šiame reglamente nustatytų 

sąlygų; 

Or. it 

 

Pakeitimas 129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis 

1071/2009 

5 straipsnio a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) turėti patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus, visų 

pirma, komercines sutartis, apskaitos, 

personalo valdymo dokumentus, darbo 

sutartis, dokumentus, kuriuose yra 

duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, ir 

kitus dokumentus, su kuriais 

kompetentinga valdžios institucija turi 

turėti galimybę susipažinti, kad galėtų 

patikrinti, ar laikomasi šiame reglamente 

nustatytų sąlygų; 

a) turėti patalpas, kuriose ji laiko 

svarbiausius įmonės dokumentus, visų 

pirma, komercines sutartis, apskaitos, 

personalo valdymo dokumentus, darbo 

sutartis, dokumentus, kuriuose yra 

duomenų apie vairavimo ir poilsio laiką, 

kabotažą, komandiravimą ir kitus 

dokumentus, su kuriais kompetentinga 

valdžios institucija turi turėti galimybę 

susipažinti, kad galėtų patikrinti, ar 

laikomasi šiame reglamente nustatytų 

sąlygų; 



 

AM\1144073LT.docx 63/147 PE616.759v01-00 

 LT 

Or. fr 

 

Pakeitimas 130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) papildoma šiuo punktu: 

 aa) turėti turimų transporto priemonių 

parko dydžiui proporcingas stovėjimo 

vietas; 

Or. it 

 

Pakeitimas 131 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio a a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) vykdyti reikšmingą transporto 

veiklos dalį naudojant b punkte nurodytas 

transporto priemones valstybėje narėje, 

kurioje įmonė yra įsisteigusi; 

Or. en 

Pagrindimas 

Faktinės buveinės reikalavimai turi būti daug aiškesni ir tikslesni, siekiant veiksmingai kovoti 

su vadinamosiomis pašto dėžutės tipo įmonėmis. 
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Pakeitimas 132 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (aa) pagrindinę veiklą vykdo įsisteigimo 

valstybėje narėje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) naudodamasi toje valstybėje 

narėse esančia tinkama technine įranga 

valdyti vežimo operacijas, atliekamas b 

punkte nurodytomis transporto 

priemonėmis;“; 

d) faktiškai ir nuolatos valdyti 

reikšmingą dalį vežimo operacijų, 

atliekamų b punkte nurodytomis transporto 

priemonėmis valstybėje narėje, kurioje 

įstaiga yra įsikūrusi, ir teikti stovėjimo 

vietas, kurių skaičius yra proporcingas 

transporto priemonių parko dydžiui ir 

tinkamą techninę įrangą;“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis 

1071/2009 

5 straipsnio d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) naudodamasi toje valstybėje narėje 

esančia tinkama technine įranga valdyti 

vežimo operacijas, atliekamas b punkte 

nurodytomis transporto priemonėmis; 

d) naudodamasi stovėjimo vietomis, 

kurių skaičius yra proporcingas 

transporto priemonių parko dydžiui, ir 

toje valstybėje narėje esančia tinkama 

technine įranga valdyti vežimo operacijas, 

atliekamas b punkte nurodytomis 

transporto priemonėmis; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis 

1071/2009 

5 straipsnio d punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) naudodamasi toje valstybėje 

narėse esančia tinkama technine įranga 

valdyti vežimo operacijas, atliekamas b 

punkte nurodytomis transporto 

priemonėmis;“; 

d) toje valstybėje narėje turėti 

operacijų centrą, kurio stovėjimo vietų 

pakaktų nuolat naudojamoms b punkte 

nurodytoms transporto priemonėms 

statyti, ir tinkamos techninės įrangos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) turėti jos veiklos mastą atitinkančio 

turto ir įdarbinti atitinkamą skaičių 

darbuotojų. 

e) turėti įmonės veiklos rūšių mastą 

atitinkančio turto ir įdarbinti atitinkamą 

skaičių darbuotojų. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 137 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio e punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

e) turėti jos veiklos mastą 

atitinkančio turto ir įdarbinti atitinkamą 

skaičių darbuotojų.“; 

e) turėti būtinų lėšų, kad atitiktų 

pirmiau nurodytus reikalavimus ; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas) 

1071/2009 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įterpiamas šis f punktas: 

 f) turėti aiškų ryšį tarp vežimo 

operacijų, atliekamų naudojant b punkte 

nurodytas transporto priemones, ir 

valstybės narės, kurioje įmonė yra 

įsisteigusi; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d b papunktis (naujas) 
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1071/2009 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 db) įterpiamas g punktas: 

 g) įmonė turi atstovą kiekvienoje 

valstybėje narėje, kurioje vykdo nuolatinę 

veiklą, kuris gali suteikti galimybę 

susipažinti su visais naudingais 

dokumentais, siekiant patikrinti, ar 

laikomasi šiame reglamente nurodytų 

sąlygų; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 140 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (da) įterpiamas šis f punktas: 

 f) toje valstybėje narėje disponuoti 

pakankamo dydžio šiai veiklai naudojamų 

automobilių stovėjimo vieta su visa būtina 

įranga; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įrašomas šis f punktas: 

 f) naudojant b punkte nurodytas 

transporto priemones vykdyti reikšmingą 

dalį transporto veiklos valstybėje narėje, 
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kurioje įmonė yra įsisteigusi; 

Or. en 

 

Pakeitimas 142 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įrašomas šis f punktas: 

 f) toje valstybėje narėje disponuoti 

pakankamo dydžio šiai veiklai naudojamų 

b punkte nurodytų automobilių stovėjimo 

vieta su visa būtina įranga; 

Or. en 

Pagrindimas 

Šis Europos transporto darbuotojų federacijos pateiktas pasiūlymas yra iš pirminio EK 

pasiūlymo dėl reglamento dėl vertimosi profesine veikla COM(2007) 263 final/2. 

 

Pakeitimas 143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įrašomas šis f punktas: 

 f) turėti aiškų ryšį tarp vežimo 

operacijų, atliekamų naudojant b punkte 

nurodytas transporto priemones, ir 

valstybės narės, kurioje įmonė yra 

įsisteigusi; 

Or. en 
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Pakeitimas 144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 da) įrašomas šis f punktas: 

 f) tiesiogiai išrašyti sąskaitas jų 

paslaugų gavėjams arba, 

patronuojamosios sistemos atveju, 

sąskaitas turėtų proporcingai išrašyti 

patronuojančioji įmonė; 

Or. en 

 

Pakeitimas 145 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

5 straipsnio 2 dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (3a) įrašoma ši 2 dalis: 

 „Faktinės ir tvarios įmonės padalinio 

veiklos vertinimas – tai visada 

individualus ir apytikslis vertinimas, kurį 

atliekant turi būti atsižvelgiama į visus 

tinkamus elementus.“ 

Or. nl 

 

Pakeitimas 146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

xi) darbuotojų komandiravimu; Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(xi) darbuotojų komandiravimu; (xi) socialinė ir darbo teisė; 

Or. pl 

Pagrindimas 

Vis dar trūksta aiškumo dėl komandiravimo taisyklių taikymo tarptautiniam transportui, todėl 

įmonės „geras vardas“ negali būti siejamas su šių taisyklių laikymusi. Jų pažeidimas gali būti 

netyčinis, o įvykti būtent dėl nepakankamo teisinio aiškumo. 

 

Pakeitimas 148 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos xi a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xia) kabotažu; 

Or. en 
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Pakeitimas 149 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas (nauja) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 1 dalies b punkto xi a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xi a) kabotažu; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas (naujas) 

1071/2009 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xiia) kabotažu; 

Or. en 

 

Pakeitimas 151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio b punkto xii a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xiia) kabotažu; 

Or. it 
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Pakeitimas 152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio b punkto xii a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xiia) kabotažu; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nustačius, kad kelių transporto veiklą vykdanti įmonė pažeidė darbuotojų komandiravimo 

taisykles, turėtų nukentėti jos nepriekaištinga reputacija ir ji galėtų netekti Bendrijos 

licencijos. 

 

Pakeitimas 153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas (naujas) 

1071/2009 

6 straipsnio xiii punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xiia) kabotažu; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 154 

Robert Rochefort 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii punktas (naujas) 

1071/2009 (EB) 

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xiia) kabotažu; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 155 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iii dalis (nauja) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 1 dalies a punkto xii a papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 xiia) kabotažu; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 156 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1 dalies trečios pastraipos b punkto 

taikymo tikslais, jeigu transporto 

vadybininkas ar transporto įmonė vienoje 

ar keliose valstybėse narėse buvo nuteisti 

už sunkų nusikaltimą arba jiems buvo 

taikoma sankcija už vieną iš sunkiausių 

Sąjungos taisyklių pažeidimų, nurodytų IV 

priede, įsisteigimo valstybės narės 

kompetentinga valdžios institucija tinkamai 

ir laiku atlieka ir užbaigia administracinę 

procedūrą, kuri prireikus apima patikrinimą 

atitinkamos įmonės patalpose. 

1 dalies trečios pastraipos b punkto 

taikymo tikslais, jeigu transporto 

vadybininkas ar transporto įmonė vienoje 

ar keliose valstybėse narėse buvo nuteisti 

už nusikaltimą arba jiems buvo taikoma 

sankcija už vieną iš Sąjungos taisyklių 

pažeidimų, nurodytų IV priede, įsisteigimo 

valstybės narės kompetentinga valdžios 

institucija tinkamai ir laiku atlieka ir 

užbaigia administracinę procedūrą, kuri 

prireikus apima patikrinimą atitinkamos 

įmonės patalpose. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 2 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų 

gali būti iškreipta konkurencija kelių 

transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad 

pablogėjo transporto darbuotojų darbo 

sąlygos; 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti; 

Or. en 

 

Pakeitimas 158 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 2 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali 

būti iškreipta konkurencija kelių transporto 

rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo 

transporto darbuotojų darbo sąlygos; 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali 

būti iškreipta konkurencija kelių transporto 

rinkoje, taip pat nesilaikoma taikytinų su 

darbu susijusių Sąjungos teisės aktų arba 

jie būtų neveiksmingai taikomi, taip pat 

nesilaikoma taikytinų su darbu susijusių 

Sąjungos teisės aktų arba jie būtų 

neveiksmingai taikomi; 

Or. nl 
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Pakeitimas 159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali 

būti iškreipta konkurencija kelių 

transporto rinkoje, be kita ko, dėl to, kad 

pablogėjo transporto darbuotojų darbo 

sąlygos; 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek gali būti 

pavojingi darbuotojo sveikatai ir saugai 

nesilaikant darbo teisės; 

Or. pl 

Pagrindimas 

Pavojus sveikatai ir rinkos sutrikdymo pavojus negali būti priskiriami tam pačiam lygmeniui. 

Daugiausia dėmesio turėtų būti skiriama didžiausiems pavojams, todėl buvo įtrauktas pavojus 

darbuotojo sveikatai ir saugai. 

 

Pakeitimas 160 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 4 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

6 straipsnio 2 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali 

būti iškreipta konkurencija kelių transporto 

rinkoje, be kita ko, dėl to, kad pablogėjo 

transporto darbuotojų darbo sąlygos; 

b) nustato pažeidimų sunkumo lygį 

pagal tai, kokį pavojų gyvybei ar sunkių 

sužalojimų jie gali sukelti ir kiek dėl jų gali 

būti iškreipta konkurencija kelių transporto 

rinkoje, be kita ko, siekiant išvengti 

taikomų teisės aktų, kuriais 

reglamentuojamos darbo ar socialinės 

sąlygos; 
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Pakeitimas 161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 1 dalies pirma pastraipa 

pakeičiama taip: 

Išbraukta. 

„  

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c 

punkte nustatytus reikalavimus, įmonė 

per finansinius metus turi nuolat galėti 

vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. 

Įmonė, remdamasi auditoriaus arba 

tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe, turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne 

mažesnė kaip 9 000 EUR, jei naudoja tik 

vieną transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 5 000 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto 

priemonę. Įmonės, kurios verčiasi 

krovinių vežimo kelių transportu veikla 

naudodamos tik motorines transporto 

priemones, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, arba transporto priemonių 

junginius, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, remdamosi auditoriaus arba 

tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne 

mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik 

vieną transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto 

priemonę. 
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“  

Or. en 

 

Pakeitimas 162 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) 1071/2009 

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę. Įmonės, 

kurios verčiasi krovinių vežimo kelių 

transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus 

arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne 

mažesnė kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik 

vieną transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto 

priemonę. 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonos. 

Or. en 
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Pakeitimas 163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę. Įmonės, 

kurios verčiasi krovinių vežimo kelių 

transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus 

arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto priemonę. 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę. Įmonės, 

kurios verčiasi krovinių vežimo kelių 

transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus 

arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto priemonę. 

Taip pat įmonės turi įrodyti, kad jos 

disponuoja suma, proporcinga vieno 

mėnesio darbo užmokesčio dydžiui 

kiekvienam mobiliajam darbuotojui ir 

atitinkančia šalies, kurioje jie įprastai 

vykdo savo veiklą, darbo užmokesčio lygį; 
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Pakeitimas 164 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi nuolat galėti vykdyti 

savo finansinius įsipareigojimus. Įmonė, 

remdamasi auditoriaus arba tinkamai 

įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

naudojamą transporto priemonę. Įmonės, 

kurios verčiasi krovinių vežimo kelių 

transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus 

arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto priemonę. 

Kad įvykdytų 3 straipsnio 1 dalies c punkte 

nustatytus reikalavimus, įmonė per 

finansinius metus turi bet kuriuo metu 

galėti vykdyti savo finansinius 

įsipareigojimus. Įmonės, remdamosi 

auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens 

patvirtinta metine atskaitomybe turi įrodyti, 

kad kiekvienais metais: 

 a) disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 
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naudojamą transporto priemonę, ir 

 b) turi dviejų mėnesių darbo 

užmokestį, atitinkantį tos valstybės narės, 

kurioje ar iš kurios ji įprastai vykdo savo 

veiklą, darbo užmokesčio lygį, kiekvienam 

įdarbintam darbuotojui atitinkančią 

sumą. 

 Įmonės, kurios verčiasi krovinių vežimo 

kelių transportu veikla naudodamos tik 

motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, remdamosi auditoriaus 

arba tinkamai įgalioto asmens patvirtinta 

metine atskaitomybe turi įrodyti, kad 

kiekvienais metais disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio bendra vertė yra ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, jei naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir kurio vertė 

padidinama 900 EUR už kiekvieną 

papildomą naudojamą transporto priemonę. 

Or. en 

Pagrindimas 

Šiuo reglamentu turi būti įvesta prievolė veiklos vykdytojams turėti socialinį garantijų fondą, 

kurio dydis būtų proporcingas valstybėje narėje, kurioje įmonė yra įsteigta, įdarbintų 

vairuotojų skaičiui. Taip būtų užtikrinta, kad vežėjai visada galės įvykdyti savo 

įsipareigojimus dėl darbo užmokesčio ir socialinių įmokų, ir galbūt pavyktų panaikinti 

dabartinę praktiką, kai vežėjai paskelbia bankrotą ir uždaro padalinius, likdami įsiskolinę 

vairuotojams neišmokėtus darbo užmokesčius, o valstybėms narėms – nesumokėtas socialines 

įmokas. 

 

Pakeitimas 165 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

7 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Siekiant įvykdyti 3 straipsnio 1 dalies 

c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė 

bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti 

finansinius įsipareigojimus per finansinius 

metus. Įmonė turi įrodyti, remdamasi savo 

auditoriaus arba tinkamai įgalioto asmens 

patvirtinta metine atskaitomybe, kad 

kiekvienais metais ji disponuoja nuosavu 

kapitalu, kurio vertė ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, kai naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir po 5 000 EUR už 

kiekvieną papildomai naudojamą 

transporto priemonę. Įmonės, 

besiverčiančios vežimo kelių transporto 

veikla tik naudodamos variklines 

transporto priemones, kurių leidžiama 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leidžiama masė 

neviršija 3,5 tonų, turi įrodyti, remdamosi 

savo auditoriaus arba tinkamai įgalioto 

asmens patvirtinta metine atskaitomybe, 

kad kiekvienais metais jos disponuoja 

nuosavu kapitalu, kurio vertė ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, kai naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir po 900 EUR už 

kiekvieną papildomai naudojamą 

transporto priemonę.; 

Siekiant įvykdyti 3 straipsnio 1 dalies 

c punkte nustatytus reikalavimus, įmonė 

bet kuriuo metu turi galėti įvykdyti 

finansinius įsipareigojimus per finansinius 

metus. Įmonė, remdamasi auditoriaus arba 

tinkamai įgalioto asmens patvirtinta metine 

atskaitomybe, turi įrodyti, kad kiekvienais 

metais disponuoja nuosavu kapitalu, kurio 

bendra vertė yra ne mažesnė kaip 

9 000 EUR, jei naudoja tik vieną transporto 

priemonę, ir kurio vertė padidinama 

5 000 EUR už kiekvieną papildomą 

transporto priemonę, kurios leidžiama 

masė viršija 3,5 tonas, arba 1 000 EUR už 

kiekvieną papildomai naudojamą 

transporto priemonę, kurios leidžiama 

masė neviršija 3,5 tonų. Įmonės, 

besiverčiančios vežimo kelių transporto 

veikla tik naudodamos variklines 

transporto priemones, kurių leidžiama 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leidžiama masė 

neviršija 3,5 tonų, turi įrodyti, remdamosi 

savo auditoriaus arba tinkamai įgalioto 

asmens patvirtinta metine atskaitomybe, 

kad kiekvienais metais jos disponuoja 

nuosavu kapitalu, kurio vertė ne mažesnė 

kaip 1 800 EUR, kai naudoja tik vieną 

transporto priemonę, ir po 900 EUR už 

kiekvieną papildomai naudojamą 

transporto priemonę; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

7 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė 

patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, 

kompetentinga valdžios institucija sutinka, 

kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų 

pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, banko 

garantiją, finansų įstaigos išduotą 

dokumentą, kuriame nurodoma, kad 

įmonės vardu galima gauti kreditą, arba 

kitą oficialų dokumentą, įrodantį, kad 

įmonė disponuoja 1 dalies pirmoje 

pastraipoje nurodytomis sumomis.“ 

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, jei įmonė 

patvirtintos metinės atskaitomybės neturi, 

kompetentinga valdžios institucija sutinka, 

kad įmonė savo finansinę būklę įrodytų 

pateikdama sertifikatą, pavyzdžiui, banko 

garantiją, draudimo liudijimą, finansų 

įstaigos išduotą dokumentą, kuriame 

nurodoma, kad įmonės vardu galima gauti 

kreditą, arba kitą oficialų dokumentą, 

įrodantį, kad įmonė disponuoja 1 dalies 

pirmoje pastraipoje nurodytomis 

sumomis.“ 

Or. hu 

Pakeitimas 167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

8 straipsnio 5 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 6a) 8 straipsnio 5 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 

transporto vadybininkai žinotų sektoriaus 

naujienas, gali skatinti periodiškai kas 10 

metų rengti mokymo kursus I priede 

išvardytomis temomis. 

„Valstybės narės, siekdamos užtikrinti, kad 

8 straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo ar 

asmenys pakankamai žinotų sektoriaus 

naujienas, gali skatinti periodiškai kas 3 

metus rengti mokymo kursus I priede 

išvardytomis temomis. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Pakeitimas 168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8) 12 straipsnio 2 dalies antra 

pastraipa išbraukiama. 

8) 12 straipsnio 2 dalies antra 

pastraipa pakeičiama taip: 

 „Valstybės narės bent kas trejus metus 

turi atlikti patikrinimus, ar įmonės 

atitinka 3 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 169 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

8) 12 straipsnio 2 dalies antra 

pastraipa išbraukiama. 

8) 12 straipsnio 2 dalis pakeičiama 

taip: 

 „Valstybės narės bent kas trejus metus 

turi atlikti patikrinimus, ar įmonės 

atitinka 3 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 170 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas) 

1071/2009/EB 

12 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 8a) valstybės narės bent kas trejus 

metus turi atlikti patikrinimus, ar įmonės 

atitinka 3 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 8 a punktas (naujas) 

1071/2009 

12 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 8a) 12 straipsnio 2 dalies pirma 

pastraipa pakeičiama taip:  

2. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. 

valstybės narės turi atlikti patikrinimus, ar 

įmonės atitinka 3 straipsnyje nustatytus 

reikalavimus bent kas penkerius metus. 

„2. Valstybės narės turi atlikti 

patikrinimus, ar įmonės atitinka 

3 straipsnyje nustatytus reikalavimus bent 

kas dvejus metus. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Pakeitimas 172 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-a) 1 dalis iš dalies keičiama taip: 

 1. Šio reglamento, ypač jo 11–14 ir 
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26 straipsnių įgyvendinimo tikslais 

kiekviena valstybė narė turi nacionalinį 

elektroninį kelių transporto įmonių, 

kurioms valstybės narės įgaliota 

kompetentinga valdžios institucija yra 

išdavusi leidimus verstis profesine vežimo 

kelių transportu veikla, registrą. Šio 

registro duomenų tvarkymą prižiūri 

specialiai šiam tikslui paskirta viešosios 

valdžios institucija. Atitinkamais 

nacionalinio elektroninio registro 

duomenimis realiuoju laiku gali naudotis 

visos atitinkamos valstybės narės 

kompetentingos valdžios institucijos; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 173 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (-a) Įterpiama ši dalis: 

 „1a. Siekiant padidinti tarpvalstybinių 

reikalavimų vykdymo užtikrinimo ir 

tikslinių patikrų efektyvumą, 

nacionaliniuose elektroniniuose 

registruose esantys duomenys turi būti 

realiuoju laiku prieinami visų valstybių 

narių visoms kompetentingoms 

patikrinimus vykdančioms institucijoms. 

 Už nacionaliniuose elektroniniuose 

registruose saugomų duomenų stebėseną 

ir prieigą atsako Europos darbo 

institucija.“ 

Or. en 
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Pagrindimas 

Galimybė kompetentingoms nacionalinėms inspekciją vykdančioms valdžios institucijoms 

realiuoju laiku pasiekti duomenis nacionaliniuose elektroniniuose registruose yra būtina 

siekiant geriau užtikrinti reikalavimų vykdymą. Sukūrus tokį juodąjį sąrašą, koks yra 

taikomas aviacijos sektoriuje, būtų neleidžiama šio teisės akto nesilaikančioms įmonėms 

vykdyti tarptautinių transporto operacijų. Šios pareigos turėtų tekti Europos darbo 

institucijai, kurią numatoma sukurti iki 2018 m. pabaigos, kaip savo 2017 m. pranešime apie 

Sąjungos padėtį nurodė J.-C. Juncker. 

 

Pakeitimas 174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) įrašomi šie g, h, i ir j punktai: i) įrašomi šie g, h, i, j ir k punktai: 

Or. en 

 

Pakeitimas 175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) įrašomi šie g, h, i ir j punktai: i) įrašomi šie g ir h punktai: 

Or. es 

 

Pakeitimas 176 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ga) šie duomenys apie kiekvieną 

darbuotoją, įskaitant mobiliuosius 

darbuotojus: vardas ir pavardė, pilietybė, 

gyvenamosios vietos valstybė narė, 

valstybė narė, kurioje užregistruota darbo 

sutartis, valstybė narė, kurioje mokamos 

socialinio draudimo įmokos, ir socialinio 

arba nacionalinio draudimo numeris; 

Or. en 

 

Pakeitimas 177 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009/EB 

16 straipsnio 2 dalies g b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 gb) dvejų ankstesnių metų visas turtas, 

įsipareigojimai, nuosavas kapitalas ir 

apyvarta; 

Or. en 

 

Pakeitimas 178 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies g c punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 gc) įmonės rizikos vertinimas pagal 

Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies h punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) darbuotojų skaičius; h) darbuotojų skaičius, jų vardai ir 

pavardės, pilietybė, gyvenamoji šalis, 

valstybė narė, kurioje mokamos socialinio 

draudimo įmokos, ir socialinio draudimo 

numeris; 

Or. en 

 

Pakeitimas 180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

h) darbuotojų skaičius; h) darbuotojų, įdarbintų įmonėje per 

paskutinius kalendorinius metus, skaičius 

Or. pl 

Pagrindimas 

Ataskaitinio laikotarpio įvedimas suteikia įrašui daugiau teisinio aiškumo. 

 

Pakeitimas 181 

Karima Delli 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies h a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ha) šie duomenys apie kiekvieną 

darbuotoją, įskaitant mobiliuosius 

darbuotojus: vardas ir pavardė, pilietybė, 

gyvenamosios vietos valstybė narė, 

valstybė narė, kurioje užregistruota darbo 

sutartis, valstybė narė, kurioje mokamos 

socialinio draudimo įmokos, ir socialinio 

arba nacionalinio draudimo numeris; 

Or. en 

 

Pakeitimas 182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) dvejų paskutinių metų visas turtas, 

įsipareigojimai, nuosavas kapitalas ir 

apyvarta; 

Išbraukta. 

Or. es 

 

Pakeitimas 183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ja) šie duomenys apie įmonės 
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vairuotojus: vardas ir pavardė, pilietybė, 

gyvenamoji šalis, valstybė narė, kurioje 

užregistruota darbo sutartis, valstybė 

narė, kurioje mokamos socialinio 

draudimo įmokos; 

Or. en 

 

Pakeitimas 184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) dvejų paskutinių metų visas turtas, 

įsipareigojimai, nuosavas kapitalas ir 

apyvarta; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio pirmos pastraipos 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

i) dvejų paskutinių metų visas turtas, 

įsipareigojimai, nuosavas kapitalas ir 

apyvarta; 

i) metinės finansinės ataskaitos arba 

kitų dokumentų, įrodančių 7 straipsnio 2 

dalyje nurodytą finansinę būklę, 

patvirtinimas; 

Or. pl 

Pagrindimas 

Abejonių kelia Komisijos pasiūlytų duomenų perdavimo pagrįstumas. Sunku rasti tinkamą 

priežastį, kodėl tokie duomenys galėtų užtikrinti geresnį taisyklių dėl galimybės verstis 
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profesine vežimo kelių transportu veikla vykdymą. Todėl siūloma atsižvelgti į informaciją apie 

dokumentus, iš tikrųjų patvirtinančius finansinę įmones būklę. 

 

Pakeitimas 186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

j) įmonės rizikos vertinimas pagal 

Direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį.; 

Išbraukta. 

Or. es 

 

Pakeitimas 187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio i a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) įrašomas šis ca punktas: 

 „ 

 ca) anksčiau transporto vadybininkų 

valdytų kelių transporto įmonių 

pavadinimai ir visa susijusi informacija; 

 “ 

Or. en 

 

Pakeitimas 188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Pirmo straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio ii punktas 
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Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės gali nuspręsti pirmos 

pastraipos e–j punktuose nurodytus 

duomenis saugoti atskiruose registruose. 

Tokiu atveju atitinkamais duomenimis 

pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali 

naudotis visos atitinkamos valstybės narės 

kompetentingos valdžios institucijos. 

Prašoma informacija pateikiama per 

penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo 

dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose 

nurodyti duomenys skelbiami viešai, 

laikantis atitinkamų asmens duomenų 

apsaugos nuostatų. 

Valstybės narės gali nuspręsti pirmos 

pastraipos e–j punktuose nurodytus 

duomenis saugoti atskiruose registruose. 

Tokiu atveju atitinkamais duomenimis 

tiesiogiai gali naudotis visos atitinkamos 

valstybės narės kompetentingos valdžios 

institucijos. Prašoma informacija 

pateikiama per penkias darbo dienas nuo 

prašymo gavimo dienos. Pirmos pastraipos 

a–d punktuose nurodyti duomenys 

skelbiami viešai, laikantis atitinkamų 

asmens duomenų apsaugos nuostatų. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a papunkčio ii punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės gali nuspręsti pirmos 

pastraipos e–j punktuose nurodytus 

duomenis saugoti atskiruose registruose. 

Tokiu atveju atitinkamais duomenimis 

pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali 

naudotis visos atitinkamos valstybės narės 

kompetentingos valdžios institucijos. 

Prašoma informacija pateikiama per 

penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo 

dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose 

nurodyti duomenys skelbiami viešai, 

laikantis atitinkamų asmens duomenų 

apsaugos nuostatų. 

Valstybės narės gali nuspręsti pirmos 

pastraipos e–h punktuose nurodytus 

duomenis saugoti atskiruose registruose. 

Tokiu atveju atitinkamais duomenimis 

pateikusios prašymą arba tiesiogiai gali 

naudotis visos atitinkamos valstybės narės 

kompetentingos valdžios institucijos. 

Prašoma informacija pateikiama per 

penkias darbo dienas nuo prašymo gavimo 

dienos. Pirmos pastraipos a–d punktuose 

nurodyti duomenys skelbiami viešai, 

laikantis atitinkamų asmens duomenų 

apsaugos nuostatų. 

Or. es 
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Pakeitimas 190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 aa) papildoma šia -1 dalimi: 

 „Siekiant efektyviau užtikrinti 

tarpvalstybinį reikalavimų laikymąsi, visi 

nacionaliniuose elektroniniuose 

registruose esantys duomenys turi būti 

prieinami realiuoju laiku visų valstybių 

narių kompetentingoms institucijoms“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 aa) 16 straipsnio 2 dalies c punktas iš 

dalies keičiamas taip: 

c) transporto vadybininkų, nurodytų 

kaip atitinkančių nepriekaištingos 

reputacijos ir profesinės kompetencijos 

reikalavimus, vardai, pavardės arba tam 

tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, 

pavardė; 

c) transporto vadybininkų, nurodytų 

kaip atitinkančių nepriekaištingos 

reputacijos ir profesinės kompetencijos 

reikalavimus, vardai, pavardės arba tam 

tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, 

pavardė; anksčiau transporto vadybininkų 

valdytų įmonių pavadinimai; 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 
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Pakeitimas 192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto a b papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ab) 16 straipsnio 2 dalies c punktas iš 

dalies keičiamas taip: 

c) transporto vadybininkų, nurodytų 

kaip atitinkančių nepriekaištingos 

reputacijos ir profesinės kompetencijos 

reikalavimus, vardai, pavardės arba tam 

tikrais atvejais teisinio atstovo vardas, 

pavardė; 

c) transporto vadybininkų, nurodytų 

kaip atitinkančių 3 straipsnyje nurodytus 

reikalavimus dėl nepriekaištingos 

reputacijos ir profesinės kompetencijos, 

vardai, pavardės arba tam tikrais atvejais 

teisinio atstovo vardas, pavardė; 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Pakeitimas 193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 5 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ba) 5 dalis pakeičiama taip: 

5. Nedarant poveikio 1 ir 2 dalių taikymui, 

valstybės narės imasi visų reikiamų 

priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai 

elektroniniai registrai būtų tarpusavyje 

sujungti ir jais būtų galima naudotis visoje 

Bendrijoje per nacionalinius ryšių 

palaikymo punktus, kaip apibrėžta 18 

straipsnyje. Galimybė naudotis registrais 

per nacionalinius ryšių palaikymo 

punktus turi būti įgyvendinta ir registrai 

sujungti iki 2012 m. gruodžio 31 d. taip, 

„5. Valstybės narės imasi visų reikiamų 

priemonių užtikrinti, kad nacionaliniai 

elektroniniai registrai būtų tarpusavyje 

sujungti ir sąveikaujantys visoje 

Sąjungoje, taip pat sujungti su 

Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nurodytu 

portalu taip, kad 2 dalyje nurodyti 

duomenys būtų tiesiogiai prieinami visų 

valstybių narių visoms kompetentingoms 

institucijoms ir kontrolės įstaigoms.“ 



 

AM\1144073LT.docx 95/147 PE616.759v01-00 

 LT 

kad bet kurios valstybės narės 

kompetentinga valdžios institucija galėtų 

susipažinti su bet kurios valstybės narės 

nacionaliniu elektroniniu registru. 

  

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Pakeitimas 194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto b b dalis (nauja) 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

16 straipsnio 6 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 bb) 6 dalis pakeičiama taip: 

6. Komisija pagal 25 straipsnio 2 

dalyje nurodytą konsultavimo procedūrą 

ir pirmą kartą iki 2010 m. gruodžio 31 d. 

patvirtina bendrąsias taisykles dėl 5 dalies 

įgyvendinimo, pavyzdžiui, dėl duomenų, 

kuriais keičiamasi, formato, elektroninio 

prisijungimo prie kitų valstybių narių 

nacionalinių elektroninių registrų techninės 

tvarkos bei šių registrų sąveikos su kitomis 

atitinkamomis duomenų bazėmis 

skatinimo. Šiose bendrosiose taisyklėse 

nustatoma, kuri valdžios institucija 

atsakinga už prieigą prie duomenų, 

tolesnį naudojimąsi jais ir jų atnaujinimą 

po to, kai jais buvo pasinaudota, bei šiuo 

tikslu šios taisyklės apima duomenų 

registravimo ir stebėsenos taisykles. 

„6. Pagal 24 straipsnį Komisija yra 

įgaliota priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais sukuriamos ir atnaujinamos 

bendrosios taisyklės, siekiant užtikrinti, 

kad nacionaliniai elektroniniai registrai 

būtų visiškai sujungti ir sąveikaujantys 

tiek tarpusavyje, tiek su Reglamente (ES) 

Nr. 165/2014 nurodytu portalu taip, kad 

bet kurios valstybės narės kompetentinga 

institucija ar kontrolės įstaiga turėtų 

tiesioginę prieigą prie bet kurios valstybės 

narės nacionalinio elektroninio registro, 

kaip nurodyta 5 dalyje. Tokios bendrosios 

taisyklės apima taisykles dėl duomenų, 

kuriais keičiamasi, formato, elektroninio 

prisijungimo prie kitų valstybių narių 

nacionalinių elektroninių registrų techninės 

tvarkos bei šių registrų sąveikos, taip pat 

konkrečias prieigos prie duomenų, 
duomenų registravimo ir stebėsenos 

taisykles. 

 “ 

Or. it 



 

PE616.759v01-00 96/147 AM\1144073LT.docx 

LT 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Pakeitimas 195 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 11a) siekiant užtikrinti, kad visos 

mobiliesiems darbuotojams taikomos ES 

taisyklės būtų įgyvendinamos sąžiningai, 

paprastai ir veiksmingai, Europos darbo 

institucija atsako už šių taisyklių 

tikrinimą ir vykdymo užtikrinimą. Ji teikia 

veiklos ir teisinę paramą valstybėms 

narėms, socialiniams partneriams ir 

darbuotojams, kad užtikrintų socialinės 

teisės aktų vykdymą ir vykdytų patikras 

visos Europos mastu. 

Or. en 

 

Pakeitimas 196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 11 punkto -a papunktis (naujas) 

1071/2009 

16 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 -a) 2 dalis iš dalies keičiama taip: 

2. Nacionaliniuose elektroniniuose 

registruose turi būti bent šie duomenys: a) 

įmonės pavadinimas ir teisinė forma; b) 

įstaigos buveinės adresas; c) transporto 

vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių 

nepriekaištingos reputacijos ir profesinės 

kompetencijos reikalavimus, vardai, 

pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio 

atstovo vardas, pavardė; d) leidimo rūšis, 

transporto priemonių, kurioms išduotas 

„2. Nacionaliniuose elektroniniuose 

registruose turi būti bent šie duomenys: a) 

įmonės pavadinimas ir teisinė forma; b) 

įstaigos buveinės adresas; c) transporto 

vadybininkų, nurodytų kaip atitinkančių 

nepriekaištingos reputacijos ir profesinės 

kompetencijos reikalavimus, vardai, 

pavardės arba tam tikrais atvejais teisinio 

atstovo vardas, pavardė; d) leidimo rūšis, 

transporto priemonių, kurioms išduotas 
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leidimas skaičius ir atitinkamais atvejais 

Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų 

serijos numeriai; e) sunkių pažeidimų, kaip 

nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, už 

kuriuos per paskutinius dvejus metus buvo 

asmuo buvo nuteistas ar jam taikytos 

sankcijos, skaičius, kategorija ir rūšis; f) 

visų asmenų, kurie buvo pripažinti 

netinkamais vadovauti įmonės transporto 

veiklai tol, kol jie atgaus nepriekaištingą 

reputaciją pagal 6 straipsnio 3 dalį, vardai, 

pavardės ir taikytos reabilitavimo 

priemonės. e punkto taikymo tikslais 

valstybės narės gali iki 2015 m. gruodžio 

31 d. nuspręsti įtraukti į nacionalinį 

elektroninį registrą tik IV priede nurodytus 

sunkiausius pažeidimus. 

leidimas skaičius ir atitinkamais atvejais 

Bendrijos licencijos bei patvirtintų kopijų 

serijos numeriai; e) sunkių pažeidimų, kaip 

nurodyta 6 straipsnio 1 dalies b punkte, už 

kuriuos per paskutinius dvejus metus buvo 

asmuo buvo nuteistas ar jam taikytos 

sankcijos, skaičius, kategorija ir rūšis; f) 

visų asmenų, kurie buvo pripažinti 

netinkamais vadovauti įmonės transporto 

veiklai tol, kol jie atgaus nepriekaištingą 

reputaciją pagal 6 straipsnio 3 dalį, vardai, 

pavardės ir taikytos reabilitavimo 

priemonės. e punkto taikymo tikslais 

valstybės narės gali iki 2015 m. gruodžio 

31 d. nuspręsti įtraukti į nacionalinį 

elektroninį registrą tik IV priede nurodytus 

sunkiausius pažeidimus. 

 Siekiant efektyviai užtikrinti tarpvalstybinį 

reikalavimų laikymąsi, nacionaliniuose 

elektroniniuose registruose esantys 

duomenys turi būti prieinami realiuoju 

laiku visų valstybių narių 

kompetentingoms institucijoms. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Pakeitimas 197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Direktyva (EB) Nr. 1071/2009 

18 straipsnio 3 a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a) siekiant palengvinti valdžios 

institucijų bendradarbiavimą ir keitimąsi 

gerąja praktika, susijusia su kontrole, 

valstybės narės dirba kartu su platforma, 

skirta kovoti su nedeklaruojamu darbu, ir 

Europos darbo institucija; 
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Or. fr 

 

Pakeitimas 198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

18 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Jei prašymą gavusi valstybė narė 

mano, kad prašymas nėra pakankamai 

pagrįstas, ji per dešimt darbo dienų apie tai 

praneša prašymą pateikusiai valstybei 

narei. Ši turi išsamiau pagrįsti prašymą. Jei 

tai neįmanoma, valstybė narė prašymą gali 

atmesti. 

4. 1 ir 2 dalies atžvilgiu, jei prašymą 

gavusi valstybė narė mano, kad prašymas 

nėra pakankamai pagrįstas, ji per penkias 

darbo dienas apie tai praneša prašymą 

pateikusiai valstybei narei. Ši turi išsamiau 

pagrįsti prašymą ir susijusios valstybės 

narės šį klausimą aptaria tarpusavyje, 

siekdamos atrasti iškilusios problemos 

sprendimo būdą. Jei tai neįmanoma, 

prašymą gavusi valstybė narė prašymą gali 

atmesti. Tokiu atveju prašymą pateikusi 

valstybė narė gali kreiptis su skundu į 

Komisiją, kuri gali imtis atitinkamų 

būtinų priemonių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 199 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

18 straipsnio 5 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Jei patenkinti prašymą pateikti 

informacijos arba atlikti patikrinimus, 

kontrolę ar tyrimus yra sunku arba 

neįmanoma, atitinkama valstybė narė per 

dešimt darbo dienų apie tai informuoja 

5. Jei patenkinti prašymą pateikti 

informacijos arba atlikti patikrinimus, 

kontrolę ar tyrimus yra sunku arba 

neįmanoma, atitinkama valstybė narė per 

dešimt darbo dienų apie tai informuoja 
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prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo 

priežastis. Šį klausimą valstybės narės 

aptaria tarpusavyje siekdamos atrasti 

iškilusios problemos sprendimo būdą. 

prašymą pateikusią valstybę narę ir nurodo 

priežastis. Valstybės narės 

bendradarbiauja ir šį klausimą aptaria 

tarpusavyje siekdamos atrasti iškilusios 

problemos sprendimo būdą. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

18 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Atsakydamos į prašymus pagal 3 

dalį, valstybės narės prašomą informaciją 

pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę 

ir tyrimus atlieka per dvidešimt penkias 

darbo dienas nuo prašymo gavimo, nebent 

jos prašymą pateikusią valstybę narę pagal 

4 ir 5 dalis informavo, kad prašymas nėra 

pakankamai pagrįstas arba kad jį 

patenkinti yra neįmanoma ar sunku. 

6. Atsakydamos į prašymus pagal 3 

dalį, valstybės narės prašomą informaciją 

pateikia ir prašomus patikrinimus, kontrolę 

ir tyrimus atlieka per penkiolika darbo 

dienų nuo prašymo gavimo, nebent 

susijusios valstybės narės tarpusavyje 

susitartų dėl kito termino. Jei tai 

neįmanoma, valstybė narė prašymą gali 

atmesti. Tokiu atveju prašymą pateikusi 

valstybė narė gali kreiptis su skundu į 

Komisiją, kuri gali imtis atitinkamų 

būtinų priemonių. 

Or. en 

 

Pakeitimas 201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

Reglamentas 1071/2009/EB 

18 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a. valstybės narės vykdo 
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tarpvalstybinę susijusių transporto įmonių 

(patronuojančiųjų ir patronuojamųjų 

įmonių) kontrolę, kad nustatytų 

pažeidimus dėl neproporcingo pelno 

perkėlimo ar per mažai išrašomų 

sąskaitų; 

Or. en 

 

Pakeitimas 202 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a. susijusių teisinių reikalavimų 

neatitinkančių vežėjų keliais Bendrijos 

sąrašas paskelbiamas viešai, kad būtų 

užtikrinamas kuo didesnis skaidrumas. 

Šis Bendrijos sąrašas grindžiamas 

bendrais Bendrijos lygmeniu nustatytais 

kriterijais ir jį kasmet peržiūri Europos 

darbo institucija. Bendrijos sąraše 

nurodytiems vežėjams keliais draudžiama 

verstis šia veikla. Bendrijos sąraše 

nurodyti veiklos draudimai galioja visoje 

valstybių narių teritorijoje. Išimtiniais 

atvejais valstybėms narėms leidžiama 

imtis vienašalių priemonių. Skubiu atveju 

arba susidūrus su nenumatyta saugumo 

problema, valstybės narės gali 

nedelsdamos paskelbti draudimą veikti 

savo teritorijoje. 

Or. en 

Pagrindimas 

Aviacijos sektoriuje naudojamas bendras saugos standartų neatitinkančių oro transporto 

bendrovių juodasis sąrašas. Šiame sąraše esančioms įmonėms draudžiama vykdyti veiklą tol, 

kol jos nėra išbraukiamos iš sąrašo. Atsižvelgiant į tai, kad kelių transporto sektoriaus 

taisyklės yra glaudžiai susijusios su kelių eismo sauga, kuo skubiau reikėtų sukurti panašų 

sąrašą ir paskirti atsakomybę už jį kuriamai Europos darbo institucijai. 
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Pakeitimas 203 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalies 16 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

26 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

16) 26 straipsnis papildomas šiomis 3, 

4 ir 5 dalimis: 

Išbraukta. 

„  

3. Kiekvienais metais valstybės narės 

parengia ir ne vėliau kaip metų, einančių 

po ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 

birželio 30 d. Komisijai perduoda 

motorinių transporto priemonių, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginių, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, naudojimo jų 

teritorijoje ataskaitą. Ataskaitoje 

pateikiama: 

 

a) vežėjams, kurie verčiasi krovinių 

vežimo kelių transportu veikla naudodami 

tik motorines transporto priemones, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginius, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, išduotų leidimų 

skaičius; 

 

b) kiekvienais kalendoriniais metais 

valstybėje narėje užregistruotų transporto 

priemonių, kurių leistina pakrautos 

transporto priemonės masė neviršija 3,5 

tonų, skaičius; 

 

c) bendras valstybėje narėje 

kiekvienų metų gruodžio 31 d. esamų 

užregistruotų transporto priemonių, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, skaičius; 

 

d) visų valstybėje narėje 

užregistruotų transporto priemonių, 
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kuriomis vykdoma bendra vežimo kelių 

transportu veikla, dalies, kurią sudaro 

motorinės transporto priemonės, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, arba transporto 

priemonių junginiai, kurių leistina 

pakrautos transporto priemonės masė 

neviršija 3,5 tonų, įvertis, suskirstytas 

pagal nacionalines, tarptautines ir 

kabotažo operacijas. 

4. Remdamasi pagal 3 dalį savo 

surinkta informacija ir kitais duomenimis, 

Komisija ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 

31 d. pateikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai motorinių transporto priemonių, 

kurių leistina pakrautos transporto 

priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba 

transporto priemonių junginių, kurių 

leistina pakrautos transporto priemonės 

masė neviršija 3,5 tonų, naudojamų 

verčiantis nacionalinio ir tarptautinio 

kelių transporto veikla, bendro skaičiaus 

kaitos ataskaitą. Remdamasi šia ataskaita 

ji įvertina, ar būtina siūlyti papildomų 

priemonių. 

 

5. Kiekvienais metais valstybės narės 

praneša Komisijai apie savo prašymus, 

pateiktus pagal 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, 

apie gautus kitų valstybių narių 

atsakymus ir apie veiksmus, kurių jos 

ėmėsi remdamosi pateikta informacija. 

 

“  

Or. en 

 

Pakeitimas 204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 1 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas 

laikomas krovinių vežimu samdos 

pagrindais arba už atlygį, jei jis vykdomas 

pagal vežimo sutartį. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas 

laikomas krovinių vežimu samdos 

pagrindais arba už atlygį, jei jis vykdomas 

pagal vežimo sutartį. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 206 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas 

laikomas krovinių vežimu samdos 

pagrindais arba už atlygį, jei jis vykdomas 

pagal vežimo sutartį. 

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas 

nelaikomas tarptautiniu krovinių vežimu 

samdos pagrindais arba už atlygį pagal III 

skyrių. 

Or. en 
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Pagrindimas 

Laikinas ir aiškiai su tikromis tarptautinėmis transporto operacijomis susijęs kabotažas gali 

padidinti transporto sektoriaus efektyvumą ir sumažinti nereikalingų kelionių be krovinių 

skaičių. Dabartine kabotažo tvarka įmonės piktnaudžiauja sistemingai vykdydamos kabotažą, 

todėl būtina tam užkirsti kelią, kad būtų užtikrintos vienodos sąlygos. Todėl neturėtų būti 

leidžiamos tarptautinės vežimo operacijos, kurių metu vežami tik tušti konteineriai ar 

padėklai. 

 

Pakeitimas 207 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tuščių konteinerių arba padėklų vežimas 

laikomas krovinių vežimu samdos 

pagrindais arba už atlygį, jei jis vykdomas 

pagal vežimo sutartį.“; 

Taikant III skyriaus reikalavimus dėl 

kabotažo, tuščių konteinerių ar padėklų 

vežimas nelaikomas vežimu samdos 

pagrindais arba už atlygį. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 208 

Karima Delli 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1 straipsnyje pridedama ši dalis: 

 1a) „Šis reglamentas taip pat taikomas 

krovinių įvežimui ir išvežimui kelių 

transportu, kai tai yra viena iš 

kombinuotojo vežimo kelionės atkarpų, 

kaip nurodyta Tarybos direktyvoje 

92/106/EEB“; 
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Or. en 

 

Pakeitimas 209 

Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 1a) 1 straipsnio 2 dalis iš dalies 

keičiama taip: 

2. Vežant iš valstybės narės į trečiąją 

šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas 

reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu 

per bet kurios valstybės narės teritoriją. Jis 

netaikomas tai valstybės narės teritorijos, 

kurioje krovinys pakraunamas ir 

iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija 

ir atitinkama trečioji šalis nesudaro 

reikiamo susitarimo. 

„2. Vežant iš valstybės narės į trečiąją 

šalį ir atvirkščiai, šis reglamentas taikomas 

reiso daliai, kuri vykdoma vežant tranzitu 

per bet kurios valstybės narės teritoriją. 

Šiam tranzitiniam reisui taikoma 

Darbuotojų komandiravimo direktyva. Jis 

netaikomas tai valstybės narės teritorijos, 

kurioje krovinys pakraunamas ir 

iškraunamas, reiso daliai, tol, kol Bendrija 

ir atitinkama trečioji šalis nesudaro 

reikiamo susitarimo. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Pakeitimas 210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

1 straipsnio 5 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (1a) 1 straipsnio 5 dalies c punktas 
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išbraukiamas; 

or. fr 

Pagrindimas 

Šis Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 ir visos jo nuostatos turi b8ti taikomos ir transporto 

priemonėms, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 3,5 tonų, arba 

transporto priemonių junginius, kurių leistina pakrautos transporto priemonės masė neviršija 

3,5 tonų. 

 

Pakeitimas 211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

2 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename ar keliuose pakrovimo 

punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis 

pristatymo punktus, nurodytus 

važtaraštyje; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

2 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. kabotažo operacija – priimančioje 6. kabotažo operacija – priimančioje 
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valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename ar keliuose pakrovimo 

punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis 

pristatymo punktus, nurodytus 

važtaraštyje; 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename ar keliuose pakrovimo 

punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis 

pristatymo punktus, nurodytus važtaraštyje, 

iš esmės siekiant išvengti reisų be 

krovinio; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Kabotažas neturi tapti įprastu vežimo kelių transportu būdu. Jo pagrindinis tikslas – išvengti 

reisų be krovinio. 

 

Pakeitimas 213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

1072/2009 

2 straipsnio 6 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename ar keliuose pakrovimo 

punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis 

pristatymo punktus, nurodytus 

važtaraštyje; 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename pakrovimo punkte iki jo 

pristatymo į vieną pristatymo punktą; 

Or. en 

 

Pakeitimas 214 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

2 straipsnio 6 punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename ar keliuose pakrovimo 

punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis 

pristatymo punktus, nurodytus 

važtaraštyje; 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename pakrovimo punkte iki jo 

pristatymo į vieną pristatymo punktą; 

Or. en 

Pagrindimas 

Nors laikinai vykdomas kabotažas, aiškiai susijęs su tikra tarptautinio vežimo operacija į 

vežėjo įsisteigimo valstybę narę arba iš jos, gali padidinti transporto efektyvumą ir sumažinti 

nereikalingas keliones be krovinių, dabartine kabotažo tvarka piktnaudžiauja bendrovės, 

kurių sistemingą kabotažą vykdo „klajokliai“ vairuotojai. Būtina užkirsti kelią tokiam 

sistemingam kabotažui. 

 

Pakeitimas 215 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

2 straipsnio 6 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo viename ar keliuose pakrovimo 

punktuose iki jo pristatymo į vieną ar kelis 

pristatymo punktus, nurodytus 

važtaraštyje; 

6. kabotažo operacija – priimančioje 

valstybėje narėje samdos pagrindais arba 

už atlygį laikinai vykdomas vidaus 

vežimas, apimantis vežimą nuo krovinio 

paėmimo pakrovimo punkte iki jo 

pristatymo į pristatymo punktą, nurodytus 

važtaraštyje; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

3 straipsnis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a) 3 straipsnis pakeičiamas taip: 

Bendrasis principas „Bendrasis principas 

Tarptautinis vežimas vykdomas turint 

Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra 

trečiosios šalies pilietis – vairuotojo 

liudijimą. 

Tarptautinis vežimas vykdomas turint 

išmanųjį tachografą, kaip nurodyta 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 165/2014 II 

skyriuje*, Bendrijos licenciją ir, jei 

vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis – 

vairuotojo liudijimą. 

 “ 

 __________________ 

 * 2014 m. vasario 4 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 165/2014 dėl kelių transporto 

priemonėse naudojamų tachografų, 

kuriuo panaikinamas Tarybos 

reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių 

transporto priemonėse naudojamų 

tachografų ir iš dalies keičiamas Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 

transportu susijusių socialinių teisės aktų 

suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Pagrindimas 

Išmaniaisiais tachografais lengviau vykdyti privalomą automatinį transporto priemonės 

padėties registravimą darbo dienos pradžioje ir pabaigoje ir galima rinkti duomenis apie 

bendrąją vairavimo trukmę konkrečioje valstybėje narėje. Taip atsiranda galimybė nustatyti, 

ar laikomasi atitinkamų taisyklių, inter alia, dėl darbuotojų komandiravimo ir kabotažo. 
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Pakeitimas 217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

3 straipsnis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a) 3 straipsnis pakeičiamas taip: 

Tarptautinis vežimas vykdomas turint 

Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra 

trečiosios šalies pilietis – vairuotojo 

liudijimą. 

„Tarptautinis vežimas vykdomas turint 

Bendrijos licenciją, išmanųjį tachografą, 

kaip nurodyta Reglamente (ES) 

Nr. 165/2014, ir, jei vairuotojas yra 

trečiosios šalies pilietis – vairuotojo 

liudijimą. 

 “ 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:LT:PDF) 

 

Pakeitimas 218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas) 

1072/2009 

3 straipsnis Bendrasis principas 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 2a) 3 straipsnis iš dalies keičiamas 

taip: 

Tarptautinis vežimas vykdomas turint 

Bendrijos licenciją ir, jei vairuotojas yra 

trečiosios šalies pilietis – vairuotojo 

liudijimą. 

Tarptautinis vežimas vykdomas turint 

išmanųjį tachografą, kaip nurodyta 

Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II 

skyriuje,, Bendrijos licenciją ir, jei 

vairuotojas yra trečiosios šalies pilietis – 

vairuotojo liudijimą. 

 “ 

Or. en 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=LT) 

 

Pakeitimas 219 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) 2 dalis pakeičiama taip: Išbraukta. 

„  

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone 

priimančioje valstybėje narėje arba 

gretimose valstybėse narėse atlikti 

kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo 

operaciją krovinys paskutinį kartą 

iškraunamas per 5 dienas nuo paskutinio 

iškrovimo priimančiojoje valstybėje 

narėje, atlikto per atvykstamąjį tarptautinį 

vežimą.“ 

 

;  

Or. nl 

 

Pakeitimas 220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose 

valstybėse narėse atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 

dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“; 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone atlikti iki trijų 

kabotažo operacijų po tarptautinio 

pervežimo iš kitos valstybės narės ar 

trečiosios šalies į priimančiąją valstybę 

narę. Vykdant kabotažo operaciją 

pirmasis iškrovimas gali būti pradėtas 

00:00 val. dieną po paskutiniojo gauto 

tarptautinio pervežimo krovinių 

iškrovimo. Krovinys, atliekant kabotažo 

operaciją ir prieš išvažiuojant iš 

priimančiosios valstybės narės, paskutinį 

kartą iškraunamas per septynias dienas nuo 

paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, vykdyto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą. Per pirmoje pastraipoje 

nurodytą laikotarpį vežėjai gali atlikti 

keletą ar visas kabotažo operacijas, kurias 

leidžiama atlikti pagal tą pastraipą, bet 

kurioje valstybėje narėje, su sąlyga, kad 

vienoje valstybėje narėje atliekama viena 

kabotažo operacija ir ji atliekama per tris 

dienas nuo atvykimo nepakrauta 

transporto priemone į tos valstybės narės 

teritoriją. Kabotažo laikotarpis baigiasi 

septintos dienos 24:00 val. 

Or. en 

 

Pakeitimas 221 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 24 

valandas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą. 

 Kelių transporto įmonėms neleidžiama 

vykdyti kabotažo operacijų ta pačia 

transporto priemone arba – transporto 

priemonių junginio atveju – tos pačios 

transporto priemonės motorine transporto 

priemone priimančioje valstybėje narėje 

septynias dienas nuo pirmojoje 

pastraipoje nurodyto 24 valandų 

laikotarpio pabaigos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 
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arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 1 dieną 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą. 

 Kelių transporto įmonėms neleidžiama 

vykdyti kabotažo operacijų ta pačia 

transporto priemone arba – transporto 

priemonių junginio atveju – tos pačios 

transporto priemonės motorine transporto 

priemone toje pačioje priimančioje 

valstybėje narėje septynias dienas nuo 

pirmojoje pastraipoje nurodyto 1 dienos 

laikotarpio pabaigos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose 

valstybėse narėse atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 

5 dienas nuo paskutinio iškrovimo 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

neleidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje atlikti kabotažo 

operacijas; 
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priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto 

per atvykstamąjį tarptautinį vežimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 224 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose 

valstybėse narėse atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 

dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“; 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 3 

dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

šį atvykstamąjį tarptautinį vežimą pagal 

vežimo sutartį. 7 dienas nuo šios kabotažo 

operacijos pabaigos ta pačia transporto 

priemone neleidžiama vykdyti kabotažo 

operacijų toje pačioje priimančiojoje 

valstybėje narėje; 

Or. en 

Pagrindimas 

Siekiant išvengti nuo sistemingo kabotažo, po vežėjo kabotažo operacijų turėtų būti taikomas 

„atvėsimo laikotarpis“, kad būtų vėl galima vykdyti kitą kabotažo operaciją toje pačioje 

valstybėje narėje. 
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Pakeitimas 225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose 

valstybėse narėse atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 

dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą. 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 

tris dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą. 

 Šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytos 

transporto priemonės grįžta į kilmės 

valstybę narę ne vėliau kaip per dvi 

savaites nuo išvykimo iš tos valstybės 

narės. 

Or. it 

 

Pakeitimas 226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 
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narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą; 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje atlikti kabotažo 

operacijas, siekiant išvengti grįžimo be 

krovinio. Atliekant vienintelę leidžiamą 

kabotažo operaciją krovinys paskutinį kartą 

iškraunamas per 3 dienas nuo paskutinio 

iškrovimo priimančiojoje valstybėje narėje, 

atlikto per atvykstamąjį tarptautinį vežimą; 

Or. fr 

Pagrindimas 

Kabotažą reikia reglamentuoti ir turi būti draudžiama atlikti daugiau nei vieną kabotažo 

operacija per tris dienas, siekiant išvengti nesąžiningos vežėjų konkurencijos. Tokia praktika 

neturi tapti įprastu vežimo kelių transportu būdu. Kabotažas turi būti tik būdas spręsti su 

aplinkos apsauga ir ekonomine tarptautinio vežimo nauda susijusias problemas, suteikiant 

galimybę išvengti reisų be krovinio. 

 

Pakeitimas 227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 
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paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

paskutinį kartą iškraunamas per 6 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 

18 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą. 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 7 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą. 

Or. pl 

Pagrindimas 

Kabotažo paslaugos turėtų būti liberalizuojamos palaipsniui, kaip numatyta Baltosiose 

knygose. Todėl siūloma palikti 7 dienų laikotarpį, per kurį numatoma vykdyti kabotažą 

nepasiekiant didžiausio operacijų skaičiaus, o tai yra sunku kontroliuoti. 

Pakeitimas 229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose 

valstybėse narėse atlikti kabotažo 

operacijas. Atliekant kabotažo operaciją 

krovinys paskutinį kartą iškraunamas per 5 

dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, atlikto per 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą.“; 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami į valstybę narę, 

kurioje yra įsisteigęs vežėjas, arba iš šios 
valstybės narės, yra nuvežami į paskirties 

vietą, vežėjui leidžiama ta pačia transporto 

priemone arba – transporto priemonių 

junginio atveju – tos pačios transporto 

priemonės motorine transporto priemone 

priimančioje valstybėje narėje atlikti 

kabotažo operacijas. Atliekant kabotažo 

operaciją krovinys paskutinį kartą 

iškraunamas per 48 valandas nuo 

paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per šį 

atvykstamąjį tarptautinį vežimą pagal 

vežimo sutartį; 

Or. en 

 

Pakeitimas 230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 
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Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 7 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

Or. en 

 

Pakeitimas 231 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“; 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 7 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“ 

Or. en 

 

Pakeitimas 232 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“ 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio atveju 

– tos pačios transporto priemonės motorine 

transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 3 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą.“ 

Or. nl 

 

Pakeitimas 233 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 5 dienas 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai, vežami iš kitos valstybės 

narės arba trečiosios šalies į priimančiąją 

valstybę narę, yra nuvežami į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams 

leidžiama ta pačia transporto priemone 

arba – transporto priemonių junginio 

atveju – tos pačios transporto priemonės 

motorine transporto priemone priimančioje 

valstybėje narėje arba gretimose valstybėse 

narėse atlikti kabotažo operacijas. 

Atliekant kabotažo operaciją krovinys 

paskutinį kartą iškraunamas per 1 dieną 

nuo paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, atlikto per atvykstamąjį 
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tarptautinį vežimą; tarptautinį vežimą; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (aa) įterpiama ši 2a dalis: 

 „2a bet kokia kabotažo operacija turi 

būti mokama pagal toje valstybėje, kurioje 

ta operacija atlikta, galiojančias taisykles 

arba pagal komandiravimo taisykles. 

Todėl ankstesnis kabotažo aiškinimas 

nukrypstant nuo priimančiosios valstybės 

narės teisės yra draudžiamas“; 

Or. fr 

 

Pakeitimas 235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Šių operacijų tikslas – sugrįžti į 

valstybę narę, kurioje įsteigta įmonė. 

Or. es 

Pakeitimas 236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis 
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Reglamentas 1072/2009 

8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio 

tarptautinio vežimo įrodymų.; 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio 

tarptautinio vežimo ir kiekvienos 

priimančiojoje valstybėje narėje viena po 

kitos atliktų kabotažo operacijų su 

krovinio išsiuntimo pranešimu įrodymų. 

Krovinio išsiuntimo pranešimai turi būti 

laikomi transporto priemonėje. 

 Kiekviename krovinio išsiuntimo 

pranešime turi būti nurodytas 

naudojamos transporto priemonės ir 

priekabos valstybinis numeris. Krovinio 

išsiuntimo pranešimas gali būti pateiktas 

elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri 

gali būti taikoma tiesiogiai 

kompiuteriuose duomenims saugoti ir 

tvarkyti, kaip antai „eCMR“. 

 Nebūtina pateikti jokių papildomų 

dokumentų, įrodančių, kad įvykdytos 

šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. 

 Turi būti saugomi ankstesnių 28 dienų 

įrašai. Įrašai turi būti saugomi įmonėje. 

Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali 

susisiekti su įmonės centrine 

administracija, transporto vadybininku 

arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, 

kuris gali pateikti 28 ankstesnių dienų 

krovinio išsiuntimo pranešimus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 237 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio 

tarptautinio vežimo įrodymų.; 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio 

tarptautinio vežimo į jo valstybę narę, 

kurioje jis yra įsisteigęs, arba iš šios 

valstybės narės įrodymų ir jei šio 

ankstesnio tarptautinio vežimo sutarties 

vertė nėra akivaizdžiai mažesnė už bendrą 

kabotažo operacijų vežimo sutarčių vertę. 

Or. en 

 

Pakeitimas 238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis 

1072/2009 

8 b straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio 

tarptautinio vežimo įrodymų; 

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą; 

 fr 

 

Pakeitimas 239 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 3 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

„Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių ankstesnio 

tarptautinio vežimo įrodymų.“; 

„Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 

paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 

narėje teikia vežėjas nerezidentas, 

laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 

jei vežėjas gali pateikti aiškių realaus 

ankstesnio tarptautinio vežimo įrodymų.“; 

Or. nl 

 

Pakeitimas 240 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) įterpiama ši dalis: 

 „3a. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi šiame straipsnyje nustatytų 

sąlygų, kabotažo operaciją priimančios 

valstybės narės kompetentingos 

institucijos patikrina: 

 a) dabartinės ir ankstesnių 56 dienų 

tachografo duomenis; 

 b) dabartinės ir ankstesnių 56 dienų 

krovinio išsiuntimo pranešimus; 

 c) 1 dalyje nurodytus pranešimus. 

 “ 

Or. en 

 

Pakeitimas 241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 



 

PE616.759v01-00 126/147 AM\1144073LT.docx 

LT 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 4 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 ba) 8 straipsnio 4 dalis pakeičiama 

taip: 

Nebūtina pateikti jokių papildomų 

dokumentų, įrodančių, kad įvykdytos 

šiame straipsnyje nustatytos sąlygos. 

Siekiant įrodyti, kad įvykdytos šiame 

straipsnyje nustatytos sąlygos, kabotažo 

operaciją priimančios valstybės narės 

kompetentingoms institucijoms gali reikėti 

papildomų dokumentų ir patikrinti 

duomenis susijusius su: 

 a) tachografu; 

 b) elektroniniu krovinio išsiuntimo 

pranešimu. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Pakeitimas 242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 4 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą 

keliuose pateikiami arba perduodami jų 

pareikalavusiam priimančiosios valstybės 

narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. 

Jie gali būti pateikiami arba perduodami 

elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri 

gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose 

duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai 

„eCMR“*. Per patikrinimą keliuose 

3 dalyje nurodyti įrodymai laikomi 

transporto priemonėje ir per patikrinimą 

keliuose pateikiami arba perduodami jų 

pareikalavusiam priimančiosios valstybės 

narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. 

Jie gali būti pateikiami arba perduodami 

elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri 

gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose 

duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai 
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vairuotojas gali susisiekti su centrine 

administracija, transporto vadybininku arba 

bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris 

gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus. 

elektroninis krovinio išsiuntimo 

pranešimas („eCMR“)*. Per patikrinimą 

keliuose vairuotojas gali susisiekti su 

centrine administracija, transporto 

vadybininku arba bet kuriuo kitu asmeniu 

ar subjektu, kuris gali pateikti papildomus 

3 dalyje nurodytus įrodymus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 243 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 4 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą 

keliuose pateikiami arba perduodami jų 

pareikalavusiam priimančiosios valstybės 

narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. 

Jie gali būti pateikiami arba perduodami 

elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri 

gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose 

duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai 

„eCMR“*. Per patikrinimą keliuose 

vairuotojas gali susisiekti su centrine 

administracija, transporto vadybininku arba 

bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris 

gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus. 

3 dalyje nurodyti įrodymai laikomi 

transporto priemonėje ir per patikrinimą 

keliuose pateikiami arba perduodami jų 

pareikalavusiam priimančiosios valstybės 

narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. 

Jie gali būti pateikiami arba perduodami 

elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri 

gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose 

duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai 

„eCMR“*. Per patikrinimą keliuose 

vairuotojas gali susisiekti su centrine 

administracija, transporto vadybininku arba 

bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris 

gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus. 

Or. en 

 

Pakeitimas 244 

Claude Rolin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 4 a dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą 

keliuose pateikiami arba perduodami jų 

pareikalavusiam priimančiosios valstybės 

narės įgaliotam tikrinančiam pareigūnui. 

Jie gali būti pateikiami arba perduodami 

elektroninėmis priemonėmis, naudojant 

persvarstytiną struktūrizuotą formą, kuri 

gali būti taikoma tiesiogiai kompiuteriuose 

duomenims saugoti ir tvarkyti, kaip antai 

„eCMR“*. Per patikrinimą keliuose 

vairuotojas gali susisiekti su centrine 

administracija, transporto vadybininku arba 

bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, kuris 

gali pateikti 3 dalyje nurodytus įrodymus. 

3 dalyje nurodyti įrodymai per patikrinimą 

keliuose pateikiami jų pareikalavusiam 

priimančiosios valstybės narės įgaliotam 

tikrinančiam pareigūnui. Jie gali būti 

pateikiami arba perduodami elektroninėmis 

priemonėmis, naudojant persvarstytiną 

struktūrizuotą formą, kuri gali būti taikoma 

tiesiogiai kompiuteriuose duomenims 

saugoti ir tvarkyti, kaip antai „eCMR“*. 

Per patikrinimą keliuose vairuotojas gali 

susisiekti su centrine administracija, 

transporto vadybininku arba bet kuriuo kitu 

asmeniu ar subjektu, kuris gali pateikti 

3 dalyje nurodytus įrodymus. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c papunktis 

Reglamentas 1072/2009 

8 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

_________________ Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Nebeaktualus. 

 

Pakeitimas 246 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 



 

AM\1144073LT.docx 129/147 PE616.759v01-00 

 LT 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto c a papunktis (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 4 b dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ca) Įterpiama ši dalis: 

 „4b. Siekiant veiksmingai stebėti kaip 

laikomasi šio reglamento, kelio transporto 

įmonės informuoja atitinkamas kabotažo 

veiklą priimančių valstybių narių 

kompetentingas nacionalines valdžios 

institucijas ne vėliau kaip kabotažo 

operacijos pradžioje pateikdamos raštu 

deklaraciją oficialiąja priimančiosios 

valstybės narės kalba (ar viena iš jų) ar 

kita (-omis) priimančiosios valstybės 

priimama (-omis) kalba (-omis), 

nurodydama susijusią svarbią 

informaciją, kad būtų galima efektyviai 

kontroliuoti kabotažo operacijas, įskaitant 

šiuos duomenis: 

 a) siuntėjo tapatybė; 

 b) numatoma kabotažo operacijos 

trukmė; 

 c) šie duomenys apie kiekvieną 

vairuotoją: vardas ir pavardė, 

gyvenamosios vietos valstybė narė, 

valstybė narė, kurioje užregistruota darbo 

sutartis, valstybė narė, kurioje mokamos 

socialinio draudimo įmokos, ir socialinio 

arba nacionalinio draudimo numeris; 

Or. en 

 

Pakeitimas 247 

Georges Bach 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 
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Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5 a) 9 straipsnis iš dalies keičiamas 

taip: 

9 straipsnis „9 straipsnis 

Kabotažo operacijoms taikomos taisyklės Kabotažo operacijoms taikomos taisyklės 

1. Jei Bendrijos teisės aktai nenumato 

kitaip, kabotažo operacijos atliekamos 

pagal priimančioje valstybėje narėje 

galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius: 

1. Jei Bendrijos teisės aktai nenumato 

kitaip, kabotažo operacijos atliekamos 

pagal priimančioje valstybėje narėje 

galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius: 

a) vežimo sutarties sąlygas; a) vežimo sutarties sąlygas; 

b) kelių transporto priemonių svorį ir 

matmenis; 

b) kelių transporto priemonių svorį ir 

matmenis; 

c) reikalavimus, taikomus tam tikrų 

kategorijų krovinių, ypač, pavojingų 

krovinių, greitai gendančių produktų ir 

gyvūnų, vežimui; 

c) reikalavimus, taikomus tam tikrų 

kategorijų krovinių, ypač, pavojingų 

krovinių, greitai gendančių produktų ir 

gyvūnų, vežimui; 

d) vairavimo laiką ir poilsio trukmę; d) vairavimo laiką ir poilsio trukmę; 

e) transporto paslaugoms taikomą 

pridėtinės vertės mokestį (PVM). 

e) transporto paslaugoms taikomą 

pridėtinės vertės mokestį (PVM); 

Pirmos pastraipos b punkte nurodytas 

svoris ir matmenys tam tikrais atvejais gali 

viršyti vežėjo įsisteigimo valstybėje narėje 

taikomus apribojimus, bet jie jokiu būdu 

negali viršyti priimančios valstybės narės 

vidaus kelių eismui nustatytų ribų arba 

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 

96/53/EB, nustatančios tam tikrų 

Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam 

vežimui naudojamų kelių transporto 

priemonių didžiausius leistinus matmenis ir 

tarptautiniam vežimui naudojamų kelių 

transporto priemonių didžiausią leistiną 

masę, 6 straipsnio 1 dalyje nurodytuose 

įrodymuose nustatytų techninių 

charakteristikų. 

ea) minimalius darbo užmokesčio ir 

mokamų kasmetinių atostogų dydžius, 

kaip nurodyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 

1 dalies pirmosios pastraipos b ir c 

punktuose. 

1 dalyje nurodytų įstatymų ir kitų teisės 

aktų nuostatas valstybė narė vežėjams 

nerezidentams taiko tomis pačiomis 

sąlygomis, kokiomis jos taikomos 

priimančioje valstybėje narėje 

įsisteigusiems vežėjams, kad taip būtų 

Pirmos pastraipos b punkte nurodytas 

svoris ir matmenys tam tikrais atvejais gali 

viršyti vežėjo įsisteigimo valstybėje narėje 

taikomus apribojimus, bet jie jokiu būdu 

negali viršyti priimančios valstybės narės 

vidaus kelių eismui nustatytų ribų arba 
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užkirstas kelias bet kokiam 

diskriminavimui dėl nacionalinės 

priklausomybės ar įsisteigimo vietos. 

1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 

96/53/EB, nustatančios tam tikrų 

Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam 

vežimui naudojamų kelių transporto 

priemonių didžiausius leistinus matmenis ir 

tarptautiniam vežimui naudojamų kelių 

transporto priemonių didžiausią leistiną 

masę, 6 straipsnio 1 dalyje nurodytuose 

įrodymuose nustatytų techninių 

charakteristikų. 

 1 dalyje nurodytų įstatymų ir kitų teisės 

aktų nuostatas valstybė narė vežėjams 

nerezidentams taiko tomis pačiomis 

sąlygomis, kokiomis jos taikomos 

priimančioje valstybėje narėje 

įsisteigusiems vežėjams, kad taip būtų 

užkirstas kelias bet kokiam 

diskriminavimui dėl pilietybės ar 

įsisteigimo vietos. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32009R1072) 

Pagrindimas 

Siekiama paaiškinti, kad komandiruojamų darbuotojų sąlygos (minimalaus darbo užmokesčio 

ir mokamų kasmetinių atostogų) taikomos tiesiogiai ir visos bet kokiai kabotažo operacijai 

nuo pirmosios jos dienos, nes visa transporto operacija vyksta priimančiojoje valstybėje 

narėje. 

 

Pakeitimas 248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) Pridedamas šis 8a straipsnis: 

 „ 
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 Elektroninis pranešimas 

 Kelių transporto įmonės pasirūpina, kad 

prieš kiekvieną vykdomą kabotažo 

operaciją elektroniniu pranešimu arba 

raštu apie kabotažo informaciją būtų 

deramai informuotos visų valstybių narių 

kompetentingos institucijos ir ne vėliau 

kaip operacijos pradžioje pateikia 

susijusią informaciją, būtiną norint 

efektyviai kontroliuoti kabotažo 

operacijas. Pranešama viena iš oficialiųjų 

priimančiosios valstybės narės kalbų arba 

kita priimtina kalba ir nurodoma tokia 

informacija: 

 i) siuntėjo pavadinimas (vardas, 

pavardė); 

 ii) numatoma operacijos trukmė; 

 iii) vairuotojo vardas ir pavardė, jo 

gyvenamoji šalis, jo socialinių įnašų šalis 

ir socialinio draudimo numeris; 

 “ 

Or. en 

 

Pakeitimas 249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas 1072/2009 

9 straipsnio 1 dalies f punktas (naujas) 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5a) 9 straipsnio 1 dalyje įterpiamas 

f punktas: 

. „f) taikomos Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos, kuria iš dalies 

keičiamos Direktyvos 2006/22/EB 

nuostatos dėl vykdymo užtikrinimo 

reikalavimų ir nustatomos konkrečios su 

Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 

2014/67/ES susijusios kelių transporto 

vairuotojų komandiravimo taisyklės; 
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 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Pagrindimas 

Visi reikalavimai šiam sektoriui turėtų būti vien tik iš lex specialis. 

 

Pakeitimas 250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a) 9 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 

punktu: 

 „ea) minimalūs darbo užmokesčio ir 

mokamų kasmetinių atostogų dydžiai, 

kaip nurodyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 

1 dalies pirmosios pastraipos b ir c 

punktuose.“ 

Or. it 

 

Pakeitimas 251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas) 

1072/2009 

9 straipsnio 1 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

 5 a) 9 straipsnis iš dalies keičiamas 

taip: 

1. Jeigu Bendrijos teisės aktuose „1. Jeigu Bendrijos teisės aktuose 
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nenumatyta kitaip, kabotažo operacijoms 

taikomi priimančiojoje valstybėje narėje 

galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, 

reglamentuojantys: a) vežimo sutarties 

sąlygas; b) kelių transporto priemonių svorį 

ir matmenis; c) reikalavimus, taikomus tam 

tikrų kategorijų krovinių, ypač, pavojingų 

krovinių, greitai gendančių produktų ir 

gyvūnų, vežimui; d) vairavimo laiką ir 

poilsio trukmę; e) transporto paslaugoms 

taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM). 

nenumatyta kitaip, kabotažo operacijoms 

taikomi priimančiojoje valstybėje narėje 

galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai, 

reglamentuojantys: a) vežimo sutarties 

sąlygas; b) kelių transporto priemonių svorį 

ir matmenis; c) reikalavimus, taikomus tam 

tikrų kategorijų krovinių, ypač, pavojingų 

krovinių, greitai gendančių produktų ir 

gyvūnų, vežimui; d) vairavimo laiką ir 

poilsio trukmę; e) transporto paslaugoms 

taikomą pridėtinės vertės mokestį (PVM); 

f) darbuotojų komandiravimo sąlygas. 

 “ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=LT) 

 

Pakeitimas 252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

9 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5b) 9 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo 

punktu: 

 ea) minimalius darbo užmokesčio ir 

mokamų kasmetinių atostogų dydžius, 

kaip nurodyta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos* 96/71/EB 3 straipsnio 

1 dalies pirmosios pastraipos b ir c 

punktuose. 

 __________________ 

 * 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). 

Or. en 
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Pakeitimas 253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7) Įterpiamas šis 10a straipsnis: Išbraukta. 

„  

10a straipsnis  

Patikrinimai  

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 

2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 

3 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama 

remiantis Eurostato pateiktais visos 

kabotažo veiklos valstybėje narėje 

duomenimis, išreikštais t-2 metais 

nuvažiuotais tonkilometriais. 

 

2. Valstybės narės atlieka tų įmonių, 

kurios laikomos keliančiomis didesnį joms 

taikomų šio skyriaus nuostatų pažeidimo 

pavojų, tikslinius patikrinimus. Todėl 

valstybės narės pagal pavojų 

klasifikavimo sistemą, kurią jos įdiegė 

pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvos 2006/22/EB 9 straipsnį*** ir 

išplėtė pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009 

12 straipsnį****, tokių pažeidimų pavojų 

laiko atskiru pavojumi. 

 

3. Valstybės narės bent tris kartus per 

metus atlieka koordinuotus kabotažo 

operacijų patikrinimus keliuose. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena 

savo teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 
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institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams 

keliuose, pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009**** 18 straipsnio 1 dalį 

paskirti nacionaliniai kontaktiniai 

punktai apsikeičia informacija apie 

nustatytų pažeidimų skaičių ir rūšį. 

______________________  

*** 2006 m. kovo 15 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyva 

2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų 

Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 

ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių 

transporto veikla susijusių socialinių 

teisės aktų įgyvendinti (OL L 102, 2006 4 

11, p. 35). 

 

****2009 m. spalio 21 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos 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). 

 

“  

Or. en 

 

Pakeitimas 254 

Siôn Simon 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a) Įterpiamas šis 10a straipsnis: 

 Siekdamos užtikrinti tolesnį šiame 

skyriuje nustatytų įsipareigojimų 

vykdymą, valstybės narės užtikrina, kad jų 

teritorijoje būtų taikoma nuosekli 
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nacionalinė vykdymo užtikrinimo 

strategija. Šioje strategijoje daugiausia 

dėmesio skiriama didelės rizikos įmonėms, 

nurodytoms Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2006/22/EB* 9 

straipsnyje, ir naudojama išmaniuosiuose 

tachografuose per 56 dienas įrašyta, 

tvarkoma ar saugoma informacija ir 

duomenys. Išmanieji tachografai 

privalomai įdiegiami visose 

tarptautiniams pervežimams naudojamose 

transporto priemonėse ne vėliau kaip iki 

2020 m. sausio 2 d. 

 __________________ 

 * 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2006/22/EB dėl 

būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams 

(EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 

dėl su kelių transporto veikla susijusių 

socialinių teisės aktų įgyvendinti ir 

panaikinanti Direktyvą 88/599/EEB  

Or. en 

 

Pakeitimas 255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 

2022 m. sausio 1 d. jos padidina bent iki 

3 %. Ši procentinė dalis apskaičiuojama 

remiantis Eurostato pateiktais visos 

kabotažo veiklos valstybėje narėje 

duomenimis, išreikštais t-2 metais 

nuvažiuotais tonkilometriais. 

Išbraukta. 
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Or. en 

 

Pakeitimas 256 

Helga Stevens 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

1. Kiekviena valstybė narė savo 

teritorijoje vadovaujasi esminiais ir 

veiksmingais vykdymo politikos 

principais. Taip pat kiekviena valstybė 

narė organizuoja patikrinimus taip, kad 

nuo 2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

1. Užsienyje registruotam vežėjui 

kabotažas draudžiamas. Kiekviena 

valstybė narė organizuoja patikrinimus 

taip, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. 

kiekvienais kalendoriniais metais būtų 

patikrinta bent 4 % visų jų teritorijoje 
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sausio 1 d. jos padidina bent 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

atliekamų kabotažo operacijų. Šią 

procentinę dalį nuo 2022 m. sausio 1 d. jos 

padidina bent 6 %. Ši procentinė dalis 

apskaičiuojama remiantis Eurostato 

pateiktais visos kabotažo veiklos valstybėje 

narėje duomenimis, išreikštais t-2 metais 

nuvažiuotais tonkilometriais. 

Or. fr 

 

Pakeitimas 258 

Karima Delli, Terry Reintke 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

8 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 10 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 



 

PE616.759v01-00 140/147 AM\1144073LT.docx 

LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

6 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 8 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

Or. en 

 

Pakeitimas 260 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

4 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 6 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

Or. nl 

 

Pakeitimas 261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

2 % visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 3 %. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

1. Kiekviena valstybė narė 

organizuoja patikrinimus taip, kad nuo 

2020 m. sausio 1 d. kiekvienais 

kalendoriniais metais būtų patikrinta bent 

5% visų jų teritorijoje atliekamų kabotažo 

operacijų. Šią procentinę dalį nuo 2022 m. 

sausio 1 d. jos padidina bent iki 10%. Ši 

procentinė dalis apskaičiuojama remiantis 

Eurostato pateiktais visos kabotažo veiklos 

valstybėje narėje duomenimis, išreikštais t-

2 metais nuvažiuotais tonkilometriais. 

Or. it 

 

Pakeitimas 262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės bent tris kartus per 

metus atlieka koordinuotus kabotažo 

operacijų patikrinimus keliuose. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo 

teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams 

keliuose, pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009**** 18 straipsnio 1 dalį 

paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai 

apsikeičia informacija apie nustatytų 

pažeidimų skaičių ir rūšį. 

3. Valstybės narės bent šešis kartus 

per metus atlieka koordinuotus kabotažo 

operacijų patikrinimus keliuose, kurie gali 

būti vykdomi kartu su patikrinimais, 

atliekamais pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2006/22/EB. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo 

teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams 

keliuose, pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009**** 18 straipsnio 1 dalį 
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paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai 

apsikeičia informacija apie nustatytų 

pažeidimų skaičių ir rūšį. 

Or. en 

 

Pakeitimas 263 

Jeroen Lenaers 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės bent tris kartus per 

metus atlieka koordinuotus kabotažo 

operacijų patikrinimus keliuose. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo 

teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Nacionaliniai ryšių palaikymo punktai, 

kurie yra paskirti remiantis Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009 18 straipsnio 1 dalimi****, 

keičiasi informacija apie pažeidimų, 

nustatytų atlikus koordinuotus patikrinimus 

keliuose, skaičių ir tipą. 

3. Valstybės narės bent šešis kartus 

per metus atlieka koordinuotus kabotažų 

operacijų patikrinimus keliuose, kurie gali 

sutapti su patikrinimais, atliktais pagal 

Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo 

teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Nacionaliniai ryšių palaikymo punktai, 

kurie yra paskirti remiantis Europos 

Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009 18 straipsnio 1 dalimi****, 

keičiasi informacija apie pažeidimų, 

nustatytų atlikus koordinuotus patikrinimus 

keliuose, skaičių ir tipą. 

Or. nl 

Pakeitimas 264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

10 a straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Valstybės narės bent tris kartus per 3. Valstybės narės bent šešis kartus 
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metus atlieka koordinuotus kabotažo 

operacijų patikrinimus keliuose. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo 

teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams 

keliuose, pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009**** 18 straipsnio 1 dalį 

paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai 

apsikeičia informacija apie nustatytų 

pažeidimų skaičių ir rūšį. 

per metus atlieka koordinuotus kabotažo 

operacijų patikrinimus keliuose, kurie gali 

sutapti su patikrinimais, atliktais pagal 

Direktyvos 2006/22/EB 5 straipsnį. Tokius 

patikrinimus tuo pačiu metu kiekviena savo 

teritorijoje atlieka dviejų ar daugiau 

valstybių narių nacionalinės valdžios 

institucijos, atsakingos už kelių transporto 

srities taisyklių vykdymo užtikrinimą. 

Pasibaigus koordinuotiems patikrinimams 

keliuose, pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1071/2009**** 18 straipsnio 1 dalį 

paskirti nacionaliniai kontaktiniai punktai 

apsikeičia informacija apie nustatytų 

pažeidimų skaičių ir rūšį. 

Or. fr 

Pakeitimas 265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 7 punktas (naujas) 

Reglamentas 1071/2009/EB 

10 a straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Valstybės narės bent kartą per 

metus atlieka bendras transporto įmonių, 

kurios turi patronuojamųjų bendrovių 

kitose valstybėse narėse, sąskaitų patikras, 

kad nustatytų neproporcingo pelno 

perkėlimo ir per mažai išrašomų sąskaitų 

praktiką bei už ją nubaustų. 

Or. en 

 

Pakeitimas 266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

14 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

14a straipsnis Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

14 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Atsakomybė Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

14 straipsnis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės numato sankcijas 

siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir 

subrangovams už II ir III skyrių 

nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako 

vežimo paslaugas, kurias teikiant 

pažeidžiamos šio reglamento nuostatos. 

Išbraukta. 

Or. en 

 

Pakeitimas 269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

14 a straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės numato sankcijas 

siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir 

subrangovams už II ir III skyrių 

nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako 

vežimo paslaugas, kurias teikiant 

pažeidžiamos šio reglamento nuostatos. 

Valstybės narės numato veiksmingas ir 

atgrasančias sankcijas siuntėjams, 

ekspeditoriams, rangovams ir 

subrangovams už II ir III skyrių 

nesilaikymą, jei jie užsako vežimo 

paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio 

reglamento nuostatos. 

Or. en 

 

Pakeitimas 270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

14 a straipsnio pirma pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės numato sankcijas 

siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir 

subrangovams už II ir III skyrių 

nesilaikymą, jei jie sąmoningai užsako 

vežimo paslaugas, kurias teikiant 

pažeidžiamos šio reglamento nuostatos. 

Valstybės narės numato veiksmingas, 

proporcingas ir atgrasančias sankcijas 

siuntėjams, ekspeditoriams, rangovams ir 

subrangovams už II ir III skyrių 

nesilaikymą, jei jie užsako vežimo 

paslaugas, kurias teikiant pažeidžiamos šio 

reglamento nuostatos. 

Or. it 

Pakeitimas 271 

Georgi Pirinski 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas) 

Reglamentas (EB) 1072/2009 

17 straipsnio 3 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Komisija ne vėliau kaip 2022 m. 

pabaigoje parengia ataskaitą dėl Sąjungos 

kelių transporto rinkos padėties. 

Ataskaitoje pateikiama padėties rinkoje 

analizė, įskaitant kontrolės priemonių 

veiksmingumo įvertinimą, ir įdarbinimo 

sąlygų vykdant šią profesinę veiklą raida, 

o taip pat įvertinimas, ar suderinant 

taisykles, inter alia, vykdymo užtikrinimo 

ir kelių naudotojo mokesčių bei socialinių 

ir saugos teisės aktų srityse padaryta tokia 

pažanga, kad galėtų būti numatytas 

tolesnis vidaus kelių transporto rinkų, 

įskaitant kabotažo rinką, atvėrimas.  

Or. en 

 

Pakeitimas 272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas) 

Reglamentas 1072/2009/EB 

17 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 3a. Kasmet ne vėliau kaip iki sausio 

31 d. valstybės narės informuoja 

Komisiją, kiek yra transporto įmonių, 

turinčių patronuojamąsias bendroves 

kitose valstybėse narėse ir kiek transporto 

įmonių buvo patikrinta, ar jos nedaro 

pažeidimų išrašydamos per mažai sąskaitų 

ir (arba) neproporcingai perkeldamos 

pelną. 

Or. en 

Pakeitimas 273 

Michael Detjen 

 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 1 dalies 5 punkto a papunktis 
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Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Dabartinis tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai buvo nuvežti į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams, 

užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos 

valstybės narės arba trečiosios šalies į 

priimančiąją valstybę narę, ta pačia 

transporto priemone, o transporto 

priemonių junginio atveju – tos pačios 

transporto priemonės motorine transporto 

priemone – leidžiama atlikti ne daugiau 

nei tris kabotažo operacijas. Krovinys, 

atliekant kabotažo operaciją ir prieš 

išvažiuojant iš priimančiosios valstybės 

narės, paskutinį kartą iškraunamas per 

septynias dienas nuo paskutinio iškrovimo 

priimančiojoje valstybėje narėje, vykdyto 

per atvykstamąjį tarptautinį vežimą. Per 

pirmoje pastraipoje nurodytą laikotarpį 

vežėjai gali atlikti keletą ar visas kabotažo 

operacijas, kurias leidžiama atlikti pagal 

tą pastraipą, bet kurioje valstybėje narėje, 

su sąlyga, kad vienoje valstybėje narėje 

atliekama viena kabotažo operacija ir ji 

atliekama per tris dienas nuo atvykimo 

nepakrauta transporto priemone į tą 

valstybę narę. 

„2. Jeigu atvykstamojo tarptautinio 

vežimo kroviniai buvo nuvežti į paskirties 

vietą, 1 dalyje nurodytiems vežėjams, 

užbaigusiems tarptautinį vežimą iš kitos 

valstybės narės arba trečiosios šalies į 

priimančiąją valstybę narę, ta pačia 

transporto priemone, o transporto 

priemonių junginio atveju – tos pačios 

transporto priemonės motorine transporto 

priemone – leidžiama atlikti vieną 

kabotažo operaciją. Krovinys, atliekant 

kabotažo operaciją ir prieš išvažiuojant iš 

priimančiosios valstybės narės, 

iškraunamas per septynias dienas nuo 

paskutinio iškrovimo priimančiojoje 

valstybėje narėje, vykdyto per atvykstamąjį 

tarptautinį vežimą. Po šios kabotažo 

operacijos per kitas septynias dienas 

neleidžiama atlikti jokių kitų kabotažo 

operacijų šioje priimančiojoje valstybėje 

narėje. Nukrypstant nuo pirmesnės 

nuostatos, atlikti kabotažo operaciją 

leidžiama visada, kai geografinė kabotažo 

operacijos krovinio iškrovimo vieta yra 

arčiau įmonės veiklos vietos negu šios 

kabotažo operacijos krovinio pakrovimo 

vieta, atsižvelgiant į tai, kad pirma 

pakrovimo vieta turi būti 200 km 

spinduliu nuo paskutinio tarptautinio 

vežimo krovinio iškrovimo vietos.“ 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


