
AM\1180537LT.docx PE621.702v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0206/205

Pakeitimas 205
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 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Valstybės narės taiko direktyvas 96/71/EB 
ir 2014/67/ES visą komandiravimo į jų 
teritoriją laikotarpį vairuotojams, kurie 
dirba 1 straipsnio 3 dalies a, b ir c 
punktuose nurodytose įmonėse, atliekant 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnyje 
nurodytas krovinių vežimo keliais 
operacijas, sudarančias mišriojo vežimo 
dalį.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/206

Pakeitimas 206
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 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 3b. Pagal Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b ir c 
punktus tą pačią dieną vykdant operacijas 
keliose valstybėse narėse, taikomos tos 
valstybės narės darbo sąlygos, kurios 
komandiruotam vairuotojui yra 
palankiausios.

Or. en



AM\1180537LT.docx PE621.702v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

21.3.2019 A8-0206/207

Pakeitimas 207
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 dalis

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 ir, 

patronuojamosios įmonės atveju, 
pagrindinės buveinės adresas;

ii) transporto vadybininko arba kito (-
ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo 
valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su 

ii) transporto vadybininko arba kito (-
ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo 
valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su 
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priimančiosios valstybės narės, kurioje 
teikiamos paslaugos, kompetentingomis 
institucijomis ir kuris siųstų dokumentus 
arba pranešimus ir juos gautų, kontaktiniai 
duomenys;

priimančiosios valstybės narės, kurioje 
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 komandiruojamą 
vairuotoją, apimanti: tapatybę, 
gyvenamosios vietos valstybę, valstybę, 
kurioje sudaryta darbo sutartis, socialinių 
įmokų mokėjimo valstybę 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 pirmojoje 
pastraipoje, gali apimti šešių mėnesių 
laikotarpį ir yra atnaujinama elektroniniu 
būdu kelių transporto operatoriaus 
nedelsiant ir laikantis realios faktinės 
padėties.
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;
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ii) įrodymus, kad transporto operacija 
buvo vykdoma priimančiojoje valstybėje 
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
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21.3.2019 A8-0206/208

Pakeitimas 208
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 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 4b. Valstybės narės gali nustatyti kitus 
administracinius reikalavimus ir 
kontrolės priemones, kai susidaro 
situacijos ar įvyksta nauji pokyčiai, dėl 
kurių paaiškėja, kad esami 
administraciniai reikalavimai ir kontrolės 
priemonės nėra pakankami ar veiksmingi 
siekiant užtikrinti veiksmingą Direktyvoje 
96/71/EB, [Direktyvoje 2014/67/ES] ir 
šioje direktyvoje nustatytų pareigų 
vykdymo stebėseną, su sąlyga, kad šie 
reikalavimai ir priemonės yra pagrįsti ir 
proporcingi.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/209

Pakeitimas 209
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 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 4c. Valstybės narės praneša Komisijai 
ir informuoja paslaugų teikėjus apie visas 
4a dalyje nurodytas priemones, kurias jos 
taiko arba kurias jos įgyvendino. Komisija 
apie tas priemones praneša kitoms 
valstybėms narėms. Informacija paslaugų 
teikėjams paprastai pateikiama bendroje 
oficialioje nacionalinėje interneto 
svetainėje, paminėtoje Direktyvos 
2014/67/ES 5 straipsnyje. Komisija 
atidžiai stebi, kaip taikomos 4 c punkte 
nurodytos priemonės, ir įvertina jų atitiktį 
Sąjungos teisės aktams, ir kai tinkama, 
imasi būtinų priemonių pagal savo 
kompetenciją, nustatytą pagal SESV. 
Komisija reguliariai teikia Tarybai 
ataskaitas dėl priemonių, apie kurias 
pranešė valstybės narės, ir prireikus dėl 
jos analizės arba įvertinimo esamos 
padėties.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/210

Pakeitimas 210
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 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 4d. 2 straipsnio 4a dalies a, b ir c 
punktuose nurodyti įrodymai saugomi 
transporto priemonėje ir per patikrinimą 
keliuose pateikiami komandiruotą 
vairuotoją priimančios valstybės narės 
įgaliotiems tikrinantiems pareigūnams.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/211

Pakeitimas 211
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. Siekiant įvertinti ar yra įvykdytos 
Direktyvos 96/71/EB ir Direktyvos 
2014/67/ES nuostatos, priimančiosios 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos, atlikdamos patikrinimus 
keliuose, patikrina:
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 paminėtoje dalyje, 
atitinkamos valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kad būtų 
galima įvertinti, ar laikomasi direktyvų 
96/71/ES ir 2014/67/ES.
Siekiant palengvinti šios direktyvos 
taikymą ir įgyvendinimą, valstybių narių 
kompetentingos institucijos, laikydamosi 
Direktyvoje 2014/67/ES ir Reglamente 
(EB) Nr. 1071 nustatytų sąlygų, 
bendradarbiauja tarpusavyje, teikdamos 
pagalbą ir visą susijusią informaciją.
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Siekiant padidinti tarpvalstybinio 
vykdymo užtikrinimo ir tikslinių 
patikrinimų veiksmingumą, valstybės 
narės visoms atitinkamoms įgaliotoms 
tikrinančioms institucijoms realiu laiku 
užtikrina prieigą prie Vidaus rinkos 
informacinės sistemos (VRI), 
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

Darbuotojų komandiravimas negali būti visapusiškai patikrintas kelyje, nes kelių kontrolės 
institucijos neturi pagrindinės kompetencijos ir žinių, kad galėtų įvertinti komandiravimo 
situacijas. Tačiau patikrinimai keliuose gali atlikti pagrindinį vaidmenį įgyvendinant 
darbuotojų komandiravimo taisykles kelių transporto srityje, jei jie tinkamai derinami su 
darbo ir transporto institucijų atliekamais bendrovių patikrinimais. Taigi patikrinimų 
keliuose tikslas – rinkti duomenis, susijusius su komandiravimu, ir perduoti juos valstybės 
narės, kurioje vyksta patikrinimas, kompetentingoms institucijoms, o tai paskatins keitimąsi 
informacija su kitomis ES kompetentingomis institucijomis. Tai yra veiksmingas pavienių ir 
tarpvalstybinių kontrolės priemonių derinys, sprendžiant šio mobilaus sektoriaus problemas.
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21.3.2019 A8-0206/212

Pakeitimas 212
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 kai 
susiduriama su nenumatytomis saugumo 
problemomis, valstybės narės turi 
galimybę uždrausti vykdyti veiklą savo 
teritorijoje.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/213

Pakeitimas 213
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 
transporto operacijos, ją atliekančio vairuotojo ir transporto priemonės. Tai vienintelis būdas 
pašalinti galimą piktnaudžiavimą.
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21.3.2019 A8-0206/214

Pakeitimas 214
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 ir visą 
atitinkamą informaciją laikydamosi 
Direktyvoje 2014/67/ES ir Reglamente 
(EB) Nr. 1071/2009 nustatytų sąlygų.

Or. en


