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LT Suvienijusi įvairovę LT 

27.6.2018 A8-0206/156 

Pakeitimas 156 

Wim van de Camp 

PPE frakcijos 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 2 dalies 1 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 

straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c 

punktų netaiko kelių transporto 

vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 

straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 

įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 

1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 

tarptautinio vežimo operacijas, jei 

komandiravimo į jų teritoriją šioms 

operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį yra 

trumpesnis negu 3 dienos arba joms lygus. 

Valstybės narės Direktyvos 96/71/EB 3 

straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c 

punktų netaiko kelių transporto 

vairuotojams, kurie dirba tos direktyvos 1 

straipsnio 3 dalies a punkte nurodytose 

įmonėse, kai jie vykdo reglamentuose 

1072/2009 ir 1073/2009 apibrėžtas 

tarptautinio vežimo operacijas, jei 

komandiravimo į jų teritoriją šioms 

operacijoms vykdyti laikotarpis per vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį yra 

trumpesnis negu penkios dienos arba joms 

lygus. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

27.6.2018 A8-0206/157 

Pakeitimas 157 

Wim van de Camp 

PPE frakcijos 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 2 dalies 2 pastraipa 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jei komandiravimo laikotarpis yra ilgesnis 

nei 3 dienos, valstybės narės Direktyvos 

96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos 

pastraipos b ir c punktus taiko visą 

komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį per 

pirmoje pastraipoje nurodytą vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį. 

Jei komandiravimo laikotarpis yra ilgesnis 

nei 5 dienos, valstybės narės Direktyvos 

96/71/EB 3 straipsnio 1 dalies pirmos 

pastraipos b ir c punktus taiko visą 

komandiravimo į jų teritoriją laikotarpį per 

pirmoje pastraipoje nurodytą vieno 

kalendorinio mėnesio laikotarpį. 

Or. en 
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LT Suvienijusi įvairovę LT 

27.6.2018 A8-0206/158 

Pakeitimas 158 

Wim van de Camp 

PPE frakcijos 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 3 dalies a punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) trumpesnis nei šešių valandų 

kasdienio darbo laikas, praleistas 

priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas 

puse dienos; 

a) trumpesnis nei devynių valandų 

kasdienio darbo laikas, praleistas 

priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas 

puse dienos; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/159 

Pakeitimas 159 

Wim van de Camp 

PPE frakcijos 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 3 dalies b punktas 

 
Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) šešių valandų ar ilgesnis kasdienio 

darbo laikas, praleistas priimančiojoje 

valstybėje narėje, laikomas visa diena; 

b) devynių valandų ar ilgesnis 

kasdienio darbo laikas, praleistas 

priimančiojoje valstybėje narėje, laikomas 

visa diena; 

Or. en 

 


