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21.3.2019 A8-0204/110

Pakeitimas 110
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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, įskaitant priekabą, 
masė neviršija 3,5 tonų. Tokių įmonių 
skaičius didėja. Todėl kelios valstybės 
narės nusprendė toms įmonėms taikyti 
Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytas 
vertimosi profesine vežimo kelių 
transportu veikla taisykles. Siekiant, kad 
taikant bendras taisykles būtų išvengta 
galimų spragų ir užtikrintas minimalus 
sektoriaus, tarptautiniam transportui 
naudojančio motorines transporto 
priemones, kurių leidžiama pakrautos 
transporto priemonės, įskaitant priekabą, 
masė neviršija 2,4–3,5 tonų, specializacijos 
lygis ir taip būtų suderintos visų vežėjų 
konkurencijos sąlygos, vertimosi profesine 
vežimo kelių transportu veikla 
reikalavimai turėtų būti taikomi vienodai, 
tuo pat metu vengiant neproporcingai 
didelės administracinės naštos. Kadangi 
šis reglamentas taikomas tik įmonėms, 
vežančioms prekes samdos pagrindais ar 
už atlygį, ši nuostata netaikoma įmonėms, 
kurios vežimo operacijas vykdo savo 
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sąskaita;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Pakeitimas 111
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) remiantis Komisijos poveikio 
vertinime pateiktais skaičiavimais, 2020–
2035 m. laikotarpiu įmonės sutaupytų 
2,7–5,2 mlrd. EUR;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Pakeitimas 112
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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) siekiant kovoti su priedangos 
įmonių reiškiniu ir užtikrinti sąžiningą 
konkurenciją bei vienodas sąlygas vidaus 
rinkoje, būtini aiškesni įsisteigimo 
kriterijai, intensyvesnė stebėsena ir 
vykdymo užtikrinimas bei geresnis 
valstybių narių bendradarbiavimas. Tam 
tikroje valstybėje narėje įsisteigę vežėjai 
turėtų nuolat faktiškai būti toje valstybėje 
narėje ir iš jos tikrai vykdyti savo 
transporto veiklą bei didelę darbo dalį. 
Todėl, atsižvelgiant į sukauptą patirtį, 
būtina paaiškinti ir sustiprinti nuostatas, 
susijusias su faktinės ir nuolatinės buveinės 
turėjimu, vengiant neproporcingos 
administracinės naštos;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Pakeitimas 113
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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
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21.3.2019 A8-0204/114

Pakeitimas 114
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 tonos, 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, įskaitant priekabą, 
masė yra 2,4–3,5 tonos, ir užsiima 
tarptautinio transporto veikla, turėtų 
tenkinti minimalaus finansinės būklės lygio 
sąlygą, kad užtikrintų, jog jos turi 
priemonių nuolat ir ilgą laiką vykdyti 
operacijas. Tačiau šiomis transporto 
priemonėmis atliekamos operacijos 
paprastai būna riboto masto, todėl 
atitinkami reikalavimai turėtų būti ne tokie 
griežti nei tie, kurie taikomi tą ribą 
viršijančias transporto priemones ar jų 
junginius naudojantiems vežėjams;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Pakeitimas 115
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 išsami 
ir 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 ir rizikos vertinimas. Be to, kad už 
vykdymo užtikrinimą atsakingi 
pareigūnai, įskaitant tuos, kurie atlieka 
patikrinimus keliuose, susidarytų aiškų ir 
išsamų įspūdį apie tikrinamus vežėjus, 
jiems turėtų būti tikruoju laiku tiesiogiai 
prieinama visa aktuali informacija. Todėl 
nacionaliniai elektroniniai registrai turėtų 
būti išties sąveikūs, o juose esantys 
duomenys turėtų būti tikruoju laiku 
tiesiogiai prieinami visiems kiekvienos 
valstybės narės paskirtiems pareigūnams, 
atsakingiems už vykdymo užtikrinimą. 
Taigi nacionalinį elektroninį registrą 
reglamentuojančios taisyklės turėtų būti 
atitinkamai pakeistos;



AM\1180509LT.docx PE621.710v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

Or. en



AM\1180509LT.docx PE621.710v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0204/116

Pakeitimas 116
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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
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21.3.2019 A8-0204/117

Pakeitimas 117
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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 vengti važiavimo be 
krovinių, turėtų būti leidžiamos kabotažo 
operacijos priimančiojoje valstybėje 
narėje taikant konkrečius apribojimus. 
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;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Pakeitimas 118
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) siekiant užkirsti kelią sistemingam 
kabotažo operacijų vykdymui – dėl jų 
galėtų susiformuoti nuolatinė arba tęstinė 
praktika, kuri iškraipytų nacionalinę 
rinką – laikotarpis kabotažo operacijoms 
priimančiojoje valstybėje narėje atlikti 
turėtų būti sutrumpintas. Be to, vežėjams 
neturėtų būti leidžiama vykdyti naujų 
kabotažo operacijų toje pačioje 
priimančiojoje valstybėje narėje tam tikru 
laikotarpiu ir tol, kol jie nebus įvykdę 
naujos tarptautinio vežimo iš įmonės 
įsisteigimo valstybės narės operacijos. Šia 
nuostata nedaromas poveikis tarptautinio 
transporto operacijų vykdymui;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Pakeitimas 119
Karima Delli
Transporto ir turizmo komiteto vardu

Pranešimas A8-0204/2018
Ismail Ertug
Priderinimas prie kelių transporto sektoriaus pokyčių
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

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, 
kad transporto ir logistikos sektoriuose vis 
dažniau elektroninėmis priemonėmis 
veiksmingai keičiamasi informacija, svarbu 
užtikrinti reglamentavimo sistemų ir 
nuostatų dėl administracinių procedūrų 
supaprastinimo nuoseklumą;

(15) veiksmingas ir efektyvus taisyklių 
laikymosi užtikrinimas yra sąžiningos 
konkurencijos vidaus rinkoje prielaida. 
Nepaprastai svarbus tolesnis vykdymo 
užtikrinimo priemonių skaitmeninimas, 
kad būtų atlaisvinti vykdymo užtikrinimo 
pajėgumai, sumažinta tarptautiniams 
vežėjams – o ypač MVĮ – tenkanti 
bereikalinga administracinė našta, geriau 
nustatomi didelės rizikos vežėjai ir 
aptinkama nesąžininga praktika. Kad 
važtos dokumentai taptų bepopieriais, 
elektroninių dokumentų, visų pirma 
elektroninio važtaraščio pagal 
Tarptautinio krovinių vežimo keliais 
sutarties konvenciją (e. CMR), 
naudojimas ateityje turėtų tapti taisykle. 
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, kad transporto ir 
logistikos sektoriuose vis dažniau 
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elektroninėmis priemonėmis veiksmingai 
keičiamasi informacija, svarbu užtikrinti 
reglamentavimo sistemų ir nuostatų dėl 
administracinių procedūrų supaprastinimo 
nuoseklumą;

Or. en


