
AM\1180667LT.docx PE621.702v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0206/185

Pakeitimas 185
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
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) su sunkumais susidurta ir taikant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB nurodytas darbuotojų 
komandiravimo taisykles bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/67/ES nustatytas administracinių 
reikalavimų taisykles kelių transporto 
sektoriuje, kuriam būdingas didelis 
mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos 
nacionalinės priemonės dėl darbuotojų 
komandiravimo kelių transporto sektoriuje 
nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, 
veiklos vykdytojams Sąjungos 
nerezidentams tenka didelė administracinė 
našta. Todėl nepagrįstai apribojama laisvė 
teikti tarpvalstybines kelių transporto 
paslaugas, o tai daro neigiamą šalutinį 
poveikį darbo vietoms;

(9) su sunkumais susidurta ir taikant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB nurodytas darbuotojų 
komandiravimo taisykles bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/67/ES nustatytas administracinių 
reikalavimų taisykles kelių transporto 
sektoriuje, kuriam būdingas didelis 
mobilumas. Kadangi nekoordinuojamos 
nacionalinės priemonės dėl darbuotojų 
komandiravimo kelių transporto sektoriuje 
nuostatų taikymo ir vykdymo užtikrinimo, 
veiklos vykdytojams Sąjungos 
nerezidentams tenka didelė administracinė 
našta ir buvo sukurtos nevienodos 
konkurencinės sąlygos tarp šio sektoriaus 
bendrovių;

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 
1).

15 1996 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 96/71/EB 
dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje (OL L 18, 1997 1 21, p. 
1).

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 

16 2014 m. gegužės 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2014/67/ES dėl Direktyvos 96/71/EB dėl 
darbuotojų komandiravimo paslaugų 
teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo ir 
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kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacinę sistemą (VRI reglamentas) 
(OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

kuria iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 
Nr. 1024/2012 dėl administracinio 
bendradarbiavimo per Vidaus rinkos 
informacinę sistemą (VRI reglamentas) 
(OL L 159, 2014 5 28, p. 11).

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/186

Pakeitimas 186
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
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (9a) nesilaikant tarptautinio kelių 
transporto įmonių steigimo taisyklių, 
atsiranda neatitikimų vidaus rinkoje ir 
prisidedama prie nesąžiningos įmonių 
konkurencijos. Todėl reikia sugriežtinti ir 
labiau kontroliuoti tarptautinio transporto 
įmonių įsisteigimo sąlygas, visų pirma 
siekiant kovoti su priedangos įmonių 
steigimu;

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/187

Pakeitimas 187
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
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) 2016 m. kovo 8 d17. pasiūlyme 
peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija 
pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą 
kelių transporto sektoriuje, kuriam 
būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių 
teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad 
tas problemas būtų geriausia spręsti 
parengiant konkrečiai kelių transporto 
sektoriui skirtus teisės aktus;

(10) 2016 m. kovo 8 d. pasiūlyme17 
peržiūrėti Direktyvą 96/71/EB Komisija 
pripažino, kad įgyvendinant tą direktyvą 
kelių transporto sektoriuje, kuriam 
būdingas didelis mobilumas, kyla įvairių 
teisinių klausimų ir sunkumų ir nurodė, kad 
tas problemas būtų geriausia spręsti 
parengiant konkrečiai kelių transporto 
sektoriui skirtus teisės aktus. Tačiau, 
atsižvelgiant į tai, kad transporto sektorius 
yra vienas iš pažeidžiamiausių sektorių, 
visiems darbuotojams turi būti taikomos 
minimalios Direktyvoje 96/71/EB 
nustatytos apsaugos nuostatos;

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
17 COM(2016)0128 17 COM(2016)0128.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/188

Pakeitimas 188
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
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (10a) kadangi Sąjungoje trūksta 
vairuotojų, reikėtų ženkliai pagerinti 
darbo sąlygas, kad padidėtų šios 
profesijos patrauklumas;

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/189

Pakeitimas 189
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, bei sustiprinti jų 
įgyvendinimą;

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/190

Pakeitimas 190
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 atlygio 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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21.3.2019 A8-0206/191

Pakeitimas 191
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 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (12a) dėl tranzito operacijų specifiškumo 
ir dėl to, kad nėra pakankamos vairuotojo 
ir priimančiosios valstybės narės 
teritorijos sąsajos, tokioms operacijoms 
šios Direktyvos nuostatos neturėtų būti 
taikomos;

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/192

Pakeitimas 192
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 Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva (ES) 2018/957 ir Direktyva 
2014/67/ES, o taip pat užtikrinti 
veiksmingą ir efektyvų jų įgyvendinimą 
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), kelių transporto portalu 
GNSS (pasaulinė palydovinės navigacijos 
sistema) ir išmaniaisiais tachografais;.

___________________________
1 2018 m. birželio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2018/957, kuria iš dalies keičiama 
Direktyva 96/71/EB dėl darbuotojų 
komandiravimo paslaugų teikimo 
sistemoje (Tekstas svarbus EEE)
OL L 173, 2018 7 9, p. 16. 
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21.3.2019 A8-0206/193

Pakeitimas 193
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 
galbūt nesąžiningu konkurenciniu 
pranašumu kelių transporto sektoriuje, 
tokią praktiką būtina atidžiai analizuoti ir 
siekti užkirsti jai kelią;

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/194

Pakeitimas 194
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


