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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

4. Valstybės narės gali nustatyti šiuos 

administracinius reikalavimus ir kontrolės 

priemones: 

4. Valstybės narės kiekvieno 

komandiruojamo vairuotojo atveju 

įpareigoja kitoje valstybėje narėje 

įsisteigusį kelių transporto vežėją 

pasinaudojant Vidaus rinkos informacine 

sistema (IMI) nacionalinėms 

kompetentingoms institucijoms ne vėliau 

kaip prasidėjus komandiruotei Komisijos 

visomis Sąjungos oficialiosiomis kalbomis 

parengta ir prieinama standartine 

elektronine forma nepagrįstai nedelsiant 

pateikti paprastą deklaraciją, kurioje būtų 

nurodyta ši informacija: 

a) įpareigoti kitoje valstybėje narėje 

įsisteigusį kelių transporto vežėją 

nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus 

komandiruotei elektronine forma 

priimančiosios valstybės narės 

oficialiąja arba anglų kalba pateikti 

komandiravimo deklaraciją, kurioje būtų 

nurodyta tik ši informacija: 

 

i) kelių transporto vežėjo tapatybė; i) kelių transporto vežėjo tapatybė 

(patronuojamosios įmonės atveju taip pat 

pagrindinės buveinės adresas); 

ii)  transporto vadybininko arba kito (-

ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo 

valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su 

priimančiosios valstybės narės, kurioje 

ii)  transporto vadybininko arba kito (-

ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo 

valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su 

priimančiosios valstybės narės, kurioje 
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teikiamos paslaugos, kompetentingomis 

institucijomis ir kuris siųstų dokumentus 

arba pranešimus ir juos gautų, kontaktiniai 

duomenys; 

teikiamos paslaugos, kompetentingomis 

institucijomis ir kuris siųstų dokumentus 

arba pranešimus ir juos gautų, kontaktiniai 

duomenys; 

iii) numatomas komandiruojamų 

vairuotojų skaičius ir tapatybė; 

iii) informacija apie 

komandiruojamus vairuotojus, įskaitant: 

tapatybę, gyvenamosios vietos šalį, darbo 

sutarčiai taikomą darbo teisę, šalį, kurioje 

mokamos socialinio draudimo įmokos, ir 

socialinio draudimo numerį; 

iv) numatoma komandiravimo 

trukmė, numatyta komandiravimo 

pradžios ir pabaigos data; 

iv) numatyta kiekvieno darbuotojo 

komandiravimo pradžios ir pabaigos data, 

nedarant poveikio galimam pratęsimui, 

kai tai būtina nenumatytomis 

aplinkybėmis; 

v) komandiruotės metu naudosimų 

transporto priemonių registracijos 

numeriai; 

v) komandiruotės metu naudosimų 

transporto priemonių registracijos 

numeriai; 

vi) transporto paslaugų rūšis, t. y. 

krovinių vežimas, keleivių vežimas, 

tarptautinis vežimas, kabotažo operacijos; 

vi) transporto paslaugų rūšis, t. y. 

krovinių vežimas, keleivių vežimas, 

tarptautinis vežimas, kabotažo operacijos. 

 Paprasta deklaracija, minima pirmoje 

pastraipoje, gali apimti ne ilgesnį kaip 

šešių mėnesių laikotarpį ir yra 

atnaujinama elektroniniu būdu kelių 

transporto vežėjo nepagrįstai nedelsiant ir 

atsižvelgiant į esamą faktinę padėtį. 

 4a. Valstybės narės gali papildomai 

nustatyti šiuos administracinius 

reikalavimus ir kontrolės priemones: 

b) įpareigoti vairuotoją popierine ar 

elektronine forma turėti ir pateikti 

komandiravimo deklaracijos kopiją ir 

įrodymų, kad transporto operacija buvo 

vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje, 

pavyzdžiui, elektroninį važtaražtį (e. 

CMR) arba Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 

straipsnyje nurodytų įrodymų, jei per 

patikrinimą kelyje jo to paprašoma; 

a) įpareigoti kelių transporto vežėją 
pateikti vairuotojui toliau nurodytus 

dokumentus popierine arba elektronine 

forma, kai atliekamas patikrinimas kelyje: 

 i)  4 dalyje nurodytos paprastos 

deklaracijos kopiją; 

 ii)  įrodymus, kad transporto operacija 

buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje 
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narėje, kaip nurodyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 

Nr. 1072/2009 8 straipsnyje; 

 iii)  elektroninį važtaraštį (e. CMR); 

 iv)  darbo sutarties kopiją 

priimančiosios valstybės narės oficialiąja 

arba anglų kalba; 

 v)  paskutinių dviejų mėnesių 

algalapių kopijas; 

c) įpareigoti vairuotoją turėti ir 

pateikti tachografų įrašus, ypač valstybių 

narių, kuriose vairuotojas buvo, kai vykdė 

tarptautinio kelių transporto arba kabotažo 

operacijas, šalių kodus, jei per patikrinimą 

kelyje jo to paprašoma; 

b) įpareigoti vairuotoją turėti ir 

pateikti atitinkamus tachografų įrašus, 

ypač vairuotojo kortelę su įrašytais sienų 

kirtimais ir valstybių narių, kuriose 

vairuotojas buvo, kai vykdė tarptautinio 

kelių transporto arba kabotažo operacijas, 

šalių kodus, jei per patikrinimą kelyje jo to 

paprašoma; 

d) įpareigoti vairuotoją popierine ar 

elektronine forma turėti ir pateikti darbo 

sutarties arba lygiaverčio dokumento, 

kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 

91/533/EEB20 3 straipsnyje, kopiją, 

išverstą į vieną iš oficialiųjų 

priimančiosios valstybės narės kalbų arba 

į anglų kalbą, jei per patikrinimą kelyje jo 

to paprašoma; 

 

e) įpareigoti vairuotoją popierine ar 

elektronine forma pateikti dviejų 

paskutinių mėnesių darbo užmokesčio 

lapelių kopiją, jei per patikrinimą kelyje jo 

to paprašoma; per patikrinimą kelyje 

vairuotojas gali susisiekti su centrine 

administracija, transporto vadybininku 

arba bet kuriuo kitu asmeniu ar subjektu, 

kuris gali pateikti šią kopiją; 

 

f) įpareigoti kelių transporto vežėją po 

komandiravimo laikotarpio popierine ar 

elektronine forma priimančiosios valstybės 

narės institucijų prašymu per pagrįstos 

trukmės laikotarpį pateikti b, c ir e 

punktuose nurodytų dokumentų kopijas; 

c) įpareigoti kelių transporto vežėją po 

komandiravimo laikotarpio popierine ar 

elektronine forma priimančiosios valstybės 

narės institucijų prašymu nepagrįstai 

nedelsiant pateikti a ir b punktuose 

nurodytų dokumentų kopijas, įskaitant 

atitinkamas algalapio kopijas. 

__________________ __________________ 
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20 1991 m. spalio 14 d. Tarybos direktyva 

91/533/EEB dėl darbdavio pareigos 

informuoti darbuotojus apie galiojančias 

sutarties arba darbo santykių sąlygas (OL 

L 288, 1991 10 18, p. 32). 

 

Or. en 

 

 


