
 

AM\1157246LT.docx  PE621.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

21.6.2018 A8-0206/115 

Pakeitimas 115 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 

proporcingą Direktyvos 96/71/EB 

įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, 

reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui 

skirtas taisykles, kuriomis atsižvelgiama į 

tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas 

didelis darbo judumas, ir numatoma 

vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos 

vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines 

paslaugas pusiausvyra; 

(11) siekiant užtikrinti veiksmingą ir 

proporcingą Direktyvos 96/71/EB 

įgyvendinimą kelių transporto sektoriuje, 

reikia nustatyti konkrečiai šiam sektoriui 

skirtas taisykles, kuriomis atsižvelgiama į 

tai, kad kelių transporto sektoriui būdingas 

didelis darbo judumas, ir numatoma 

vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos 

vykdytojų laisvės teikti tarpvalstybines 

paslaugas pusiausvyra, ir sustiprinti jų 

įgyvendinimą. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Pakeitimas 116 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

12 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(12) tokie subalansuoti kriterijai turėtų 

būti pagrįsti pakankamos vairuotojo 

sąsajos su priimančiosios valstybės narės 

teritorija sąvoka. Todėl reikėtų nustatyti 

laiko ribą, kurią viršijus, tarptautinio 

transporto operacijų atveju taikomos 

priimančiosios valstybės narės 

minimalaus darbo užmokesčio ir 

minimalių kasmetinių mokamų atostogų 

taisyklės. Ši laiko riba neturėtų būti 
taikoma kabotažo operacijoms, 

apibrėžtoms reglamentuose 1072/200918 ir 

1073/200919, nes visa transporto operacija 

vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje. 

Todėl kabotažui turėtų būti taikomos 

priimančiosios valstybės narės minimalaus 

darbo užmokesčio ir minimalių kasmetinių 

mokamų atostogų taisyklės, 

nepriklausomai nuo vairuotojo atliekamų 

operacijų dažnumo ir trukmės; 

(12) kabotažo operacijos, apibrėžtos 

reglamentuose 1072/200918 ir 

1073/200919, yra paslaugos, kurioms 
taikoma Direktyva 96/71/EB, nes visa 

transporto operacija vykdoma kitoje 

valstybėje narėje. Todėl kabotažui turėtų 

būti taikomos priimančiosios valstybės 

narės minimalaus darbo užmokesčio ir 

minimalių kasmetinių mokamų atostogų 

taisyklės, nepriklausomai nuo vairuotojo 

atliekamų operacijų dažnumo ir trukmės; 

__________________ __________________ 

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į 

tarptautinio krovinių vežimo kelių 

transportu rinką taisyklių (OL L 300, 

2009 11 14, p. 72). 

18 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į 

tarptautinio krovinių vežimo kelių 

transportu rinką taisyklių (OL L 300, 

2009 11 14, p. 72). 

19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
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ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į 

tarptautinę keleivių vežimo tolimojo 

susisiekimo ir miesto autobusais rinką 

taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą 

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

p. 88). 

ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į 

tarptautinę keleivių vežimo tolimojo 

susisiekimo ir miesto autobusais rinką 

taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą 

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

p. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Pakeitimas 117 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 konstatuojamoji dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(13) norint užtikrinti veiksmingą ir 

efektyvų šiam konkrečiam sektoriui skirtų 

darbuotojų komandiravimo taisyklių 

vykdymo užtikrinimą ir išvengti 

neproporcingos administracinės naštos 

veiklos vykdytojų nerezidentų sektoriuje, 

kelių transporto sektoriuje reikėtų nustatyti 

konkrečius administracinius ir kontrolės 

reikalavimus visiškai pasinaudojant 

kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, 

skaitmeniniais tachografais; 

(13) norint turėti aiškias sektoriaus 

taisykles dėl darbuotojų komandiravimo, 

kylančias iš Direktyvos 96/71/EB [iš dalies 

pakeistos COD 2016/0070] ir Direktyvos 

2014/67/ES, ir užtikrinti veiksmingą ir 

efektyvų jų vykdymo užtikrinimą bei 

išvengti neproporcingos administracinės 

naštos veiklos vykdytojų nerezidentų 

sektoriuje, kelių transporto sektoriuje 

reikėtų nustatyti Komisijos parengtas 

standartines formas ir mažesnius 

konkrečius administracinius ir kontrolės 

reikalavimus visiškai pasinaudojant 

kontrolės priemonėmis, pavyzdžiui, Vidaus 

rinkos informacine sistema (IMI), 

pasaulinės palydovinės navigacijos 

sistemos (GNSS) kelių transporto portalu 

ir išmaniaisiais tachografais;. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Pakeitimas 118 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13a) reikėtų vengti praktikos, kai 

patronuojančiosios įmonės tam tikroje 

valstybėje narėje susirenka didžiąją pelno 

dalį, palikdama kitose valstybėse narėse 

veikiančioms patronuojamosioms 

transporto įmonėms ribotus išteklius, nors 

didžiausią apyvartą transporto versle 

uždirba būtent jos, nes tokia praktika 

lemia nelygybę ir neproporcingą pelno 

perkėlimą į kitas valstybes nares. Dėl 

tokios praktikos atsiranda ir neigiamų 

socialinių padarinių – valstybėse narėse, 

kuriose įsteigtos patronuojamosios 

transporto įmonės, vairuotojų pajamos 

išlieka mažesnės. Siekiant kovoti su 

galima nesąžininga konkurencija kelių 

transporto sektoriuje tokią praktiką 

būtina atidžiai analizuoti ir užkirsti jai 

kelią; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Pakeitimas 119 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

13 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (13b) siekiant užtikrinti, kad būtų 

visapusiškai laikomasi socialinių teisės 

aktų, kol bus įsteigta Europos darbo 

institucija, kompetentingoms kontrolės 

institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 

susipažinti su visais per IMI ir GNSS 

portalą perduodamais duomenimis ir juos 

patikrinti; 

Or. en 



 

AM\1157246LT.docx  PE621.702v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

21.6.2018 A8-0206/120 

Pakeitimas 120 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis 

Direktyva 2006/22/EB 

2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę 

atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, 

įmonių bei transporto priemonių, kurioms 

taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir 

(ES) Nr. 165/2014, ir mobilių darbuotojų ir 

vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 

2002/15/EB, grupę. 

Šie patikrinimai kasmet apima didelę tipinę 

atrankinę mobilių darbuotojų, vairuotojų, 

įmonių bei visų kategorijų transporto 

priemonių, kurioms taikomi reglamentai 

(EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir 

mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems 

taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Pakeitimas 121 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas 

Direktyva 2006/22/EB 

6 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Patikrinimai įmonėse 

organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę 

patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir 

įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais 

atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti 

sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, 

(ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 

2002/15/EB pažeidimai. 

1. Patikrinimai įmonėse 

organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę 

patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir 

įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais 

atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti 

sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, 

(ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 

2002/15/EB pažeidimai, susiję su 

didžiausiu leistinu savaitinio ir kasdienio 

darbo laiku bei reikalavimais dėl 

pertraukų, poilsio laikotarpių ir naktinio 

darbo; 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Pakeitimas 122 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis 

Direktyva 2006/22/EB 

8 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) jei atskirais atvejais valstybė narė 

pateikia pagrįstą prašymą. 

b) jei atskirais atvejais valstybė narė 

pateikia konkretų prašymą. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Pakeitimas 123 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis 

Direktyva 2006/22/EB 

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 

nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo 

apskaičiavimo formulę, kurioje 

atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, 

sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, 

per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, 

rezultatus ir į tai, ar kelių transporto 

įmonė visose savo transporto priemonėse 

išmaniuosius tachografus naudojo pagal 

Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrinėjimo procedūros. 

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 

nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo 

apskaičiavimo formulę, kurioje 

atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, 

sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, 

per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, 

rezultatus. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis šios direktyvos 

12 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Pakeitimas 124 

Marita Ulvskog 

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto vardu 

 

Pranešimas A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 

taisyklės 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis 

Direktyva 2006/22/EB 

9 straipsnio 4 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Siekiant palengvinti tikslinius 

patikrinimus keliuose, nacionalinėse 

rizikos vertinimo sistemose esantys 

duomenys kontrolės metu yra prieinami 

visoms atitinkamos valstybės narės 

kompetentingoms kontrolės institucijoms. 

4. Siekiant palengvinti tikslinius 

patikrinimus keliuose, nacionalinėse 

rizikos vertinimo sistemose esantys 

duomenys kontrolės metu yra prieinami 

visoms valstybių narių kompetentingoms 

kontrolės institucijoms. 

Or. en 

 

 


