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21.6.2018 A8-0206/136 

Pakeitimas 136 

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 

2 straipsnio 4 e dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4e. Siekdamos įvertinti, ar laikomasi 

direktyvų 96/71/EB ir 2014/67/ES 

nuostatų, priimančiosios valstybės narės 

kompetentingos institucijos, atlikdamos 

patikrinimus keliuose, tikrina: 

 a)  dabartinės ir ankstesnių 56 dienų 

tachografo duomenis; 

 b)  dabartinės ir ankstesnių 56 dienų 

elektroninių važtaraščių duomenis; 

 c)  4a straipsnio a, b ir c punktuose 

nurodytus dokumentus. 

 Patikrinimus keliuose atliekančios 

institucijos perduoda visą informaciją, 

nurodytą pirmiau minėtoje dalyje, 

valstybės narės kompetentingoms 

institucijoms, vertinančioms, ar laikomasi 

direktyvų 96/71/ES ir 2014/67/ES. 

 Siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas 

šios direktyvos įgyvendinimui, valstybių 

narių kompetentingos institucijos, 

laikydamosi Direktyvoje 2014/67/ES ir 

Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 nustatytų 

sąlygų, bendradarbiauja tarpusavyje 

teikdamos savitarpio pagalbą ir visą 

reikiamą informaciją. 

 Siekdamos padidinti tarpvalstybinio 

vykdymo užtikrinimo ir tikslinių 

patikrinimų veiksmingumą, valstybės 
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narės visoms atitinkamoms įgaliotoms 

tikrinančioms institucijoms realiu laiku 

suteikia prieigą prie Vidaus rinkos 

informacinės sistemos (IMI), 

nacionalinių elektroninių registrų, 

sukurtų Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, 

šio straipsnio 4 dalyje nurodytų paprastų 

deklaracijų ir visų kitų atitinkamų 

duomenų bazių. 

Or. en 

Pagrindimas 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Pakeitimas 137 

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 

2 straipsnio 4 f dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 4f. Siekiant užtikrinti kuo didesnį 

skaidrumą, viešai skelbiamas Sąjungos 

kelių vežėjų, kurie nesilaiko reikiamų 

teisės aktuose nustatytų reikalavimų, 

sąrašas. Šis Sąjungos sąrašas grindžiamas 

bendraisiais Sąjungos lygmeniu 

nustatytais kriterijais, kuriuos kasmet 

peržiūri Europos darbo institucija. 

Sąjungos sąraše išvardytiems vežėjams 

taikomas draudimas vykdyti veiklą. 

Sąjungos sąraše nurodyti veiklos 

draudimai taikomi visoje valstybių narių 

teritorijoje. Išimtiniais atvejais valstybėms 

narėms leidžiama imtis vienašalių 

priemonių. Neatidėliotinais atvejais ir 

iškilus nenumatytai saugumo problemai 

valstybės narės turi galimybę nedelsdamos 

uždrausti vykdyti veiklą savo teritorijoje. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Pakeitimas 138 

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 

2 straipsnio 5 dalis 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Taikant 4 dalies a punktą, kelių 

transporto vežėjas gali pateikti 

komandiravimo deklaraciją už ne ilgesnį 

kaip šešių mėnesių laikotarpį. 

Išbraukta. 

Or. en 

Pagrindimas 

Vairuotojų grupės ir visų rūšių transporto sektoriuose išduodama komandiravimo deklaracija 

šešių mėnesių laikotarpiui nesukuria jokios pridėtinės vertės vykdymo užtikrinimo atžvilgiu, 

nes joje pateikiama tik labai apibendrinta informacija, kurios pagrindu vykdytojai negali 

įvertinti komandiravimo tikrumo. Priešingai, komandiravimo deklaracija, išduodama 

kiekvienam vairuotojui ir kiekvienai komandiravimo situacijai, sukuria tikrą ryšį tarp, viena 

vertus, transporto operacijos ir, antra vertus, ją atliekančio vairuotojo ir transporto 

priemonės. Tai vienintelis būdas pašalinti galimą piktnaudžiavimą. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Pakeitimas 139 

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 

2 straipsnio 5 a dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5a. Valstybių narių kompetentingos 

institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir 

teikia savitarpio pagalbą bei visą reikiamą 

informaciją pagal Direktyvoje 2014/67/ES 

ir Reglamente (EB) Nr. 1071/2009 

nustatytas sąlygas. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Pakeitimas 140 

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 

2 straipsnio 5 c dalis (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 5c. Siekdamos padidinti 

tarpvalstybinio vykdymo užtikrinimo ir 

tikslinių patikrinimų veiksmingumą, 

valstybės narės visoms atitinkamoms 

institucijoms realiu laiku suteikia prieigą 

prie Vidaus rinkos informacinės sistemos 

(IMI), nacionalinių elektroninių registrų, 

sukurtų Reglamentu (EB) Nr. 1071/2009, 

šio straipsnio 4 dalyje nurodytų paprastų 

deklaracijų ir visų kitų atitinkamų 

duomenų bazių. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Pakeitimas 141 

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 

4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja) 

 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Iki antroje pastraipoje nurodytos datos 

visa apimtimi lieka galioti direktyvos 

2003/88/EB, 96/71/EB ir 2014/67/EB. 

Or. en 

 

 


