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1.7.2020 A9-0114/2

Pakeitimas 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) kai vairuotojas dalyvauja 
kombinuotojo vežimo operacijoje, 
pradinėje arba galutinėje kelio atkarpoje 
teikiamos paslaugos pobūdis yra glaudžiai 
susijęs su įsisteigimo valstybe nare, jeigu 
pats vežimas ta kelio atkarpa yra dvišalė 
vežimo operacija. Tačiau, kai vežimo 
atitinkama kelio atkarpa operacija 
vykdoma priimančiojoje valstybėje narėje 
arba kaip nedvišalė tarptautinė vežimo 
operacija, tuomet tai laikoma pakankama 
sąsaja su priimančiosios valstybės narės 
teritorija ir todėl tokiu atveju turėtų būti 
taikomos komandiravimo taisyklės;

(12) kai vairuotojas dalyvauja 
kombinuotojo vežimo operacijoje, 
pradinėje arba galutinėje kelio atkarpoje 
teikiamos paslaugos pobūdis yra glaudžiai 
susijęs su įsisteigimo valstybe nare, jeigu 
pats vežimas ta kelio atkarpa yra dvišalė 
vežimo operacija.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/3

Pakeitimas 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(14a) Šioje direktyvoje nustatytos 
specialios taisyklės, papildomai prie 
vežimo sutartimi grindžiamo 
komandiravimo, taip pat apima 
komandiravimą į tai pačiai grupei 
priklausančią įstaigą arba įmonę, kuriai 
taikomas Direktyvos 96/71/EB 
1 straipsnio 3 dalies b punktas. Ta 
nuostata taikoma daugeliui įvairių 
situacijų, kurias skirtingai paveiks šios 
Direktyvos specialios nuostatos, 
atskiriančios skirtingas transporto 
operacijų rūšis. Kai vairuotojas 
komandiruojamas į kitoje valstybėje 
narėje esančią įstaigą ar įmonę ilgesniam 
laikui arba iš esmės vykdo vežimo 
operacijas tokiai įstaigai arba įmonei, 
specialios nuostatos nereikalingos ir 
turėtų būti laikoma, kad vairuotojas yra 
komandiruotas laikantis Direktyvos 
96/71/EB nuostatų. Vis dėlto, jei 
vairuotojas, kuriam taikomos Direktyvos 
96/71/EB 1 straipsnio 3 dalies b punkto 
nuostatos, vykdo vežimo operacijas, 
kurios panašios į dvišales vežimo 
operacijas, tačiau jam netaikoma vežimo 
sutartis, šis vairuotojas nelaikomas 
komandiruotu.
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1.7.2020 A9-0114/4

Pakeitimas 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) Sąjungos vežėjai susiduria su vis 
didėjančia trečiosiose šalyse įsisteigusių 
vežėjų konkurencija. Todėl labai svarbu 
užtikrinti, kad Sąjungos vežėjai nebūtų 
diskriminuojami tų vežėjų atžvilgiu. Pagal 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 4 dalį ne 
Bendrijoje įsisteigusioms įmonėms negali 
būti taikomos palankesnės sąlygos už tas, 
kurios taikomos valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms. Tas principas taip 
pat turėtų būti taikomas šioje direktyvoje 
numatytų specialių komandiravimo 
taisyklių atžvilgiu. Jis visų pirma turėtų 
būti taikomas, kai trečiųjų valstybių 
vežėjai vykdo vežimo operacijas pagal 
dvišalius ar daugiašalius susitarimus, 
kuriais suteikiama galimybė patekti į 
Sąjungos rinką;

(15) Sąjungos vežėjai susiduria su vis 
didėjančia trečiosiose šalyse įsisteigusių 
vežėjų konkurencija. Todėl labai svarbu 
užtikrinti, kad Sąjungos vežėjai nebūtų 
diskriminuojami tų vežėjų atžvilgiu. Pagal 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 4 dalį ne 
Bendrijoje įsisteigusioms įmonėms negali 
būti taikomos palankesnės sąlygos už tas, 
kurios taikomos valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms. Tas principas taip 
pat turėtų būti taikomas šioje direktyvoje 
numatytų specialių komandiravimo 
taisyklių atžvilgiu. Todėl, atsižvelgdama į 
tai, kad jau pasinaudojo savo 
kompetencija ir priėmė bendras 
konkrečias vairuotojų komandiravimo 
taisykles, Sąjunga turi pradėti derybas su 
atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad 
būtų taikomos taisyklės, lygiavertės šioje 
direktyvoje nustatytoms taisyklėms;
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1.7.2020 A9-0114/5

Pakeitimas 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Šios konkrečios taisyklės taikomos 
vairuotojams, įdarbintiems valstybėje 
narėje įsisteigusiose įmonėse, kurios 
priima tarpvalstybinę priemonę, nurodytą 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalies 
a punkte.

2. Šios konkrečios taisyklės taikomos 
vairuotojams, įdarbintiems valstybėje 
narėje įsisteigusiose įmonėse, kurios imasi 
vienos iš tarpvalstybinių priemonių, 
nurodytų Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 
3 dalies a ir b punktuose.

Vairuotojas, įdarbintas valstybėje narėje 
įsisteigusioje įmonėje, kuri imasi vienos iš 
tarpvalstybinių priemonių, nurodytų 
Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalies 
b punkte, nelaikomas komandiruotu pagal 
Direktyvą 96/71/EB, kai jis savo 
darbdavio vardu vykdo vežimo operaciją, 
kurią sudaro:
a) prekių judėjimas iš jo darbdavio 
įsisteigimo valstybės narės į grupei 
priklausančią įstaigą ar įmonę kitoje 
valstybėje narėje;
b) prekių judėjimas iš tokios grupei 
priklausančios įstaigos ar įmonės į jo 
darbdavio įsisteigimo valstybę narę; arba
c) nepakrautos transporto priemonės 
reisas, susijęs su a arba b punkte 
nurodytomis vežimo operacijomis.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/6

Pakeitimas 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šioje direktyvoje dvišalė vežimo operacija 
prekių atžvilgiu – tai prekių judėjimas, 
grindžiamas vežimo sutartimi, iš 
įsisteigimo valstybės narės, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 
2 straipsnio 8 punkte, į kitą valstybę narę 
arba trečiąją valstybę, arba iš kitos 
valstybės narės ar trečiosios valstybės į 
įsisteigimo valstybę narę.

Šioje direktyvoje dvišalė vežimo operacija 
prekių atžvilgiu – tai prekių judėjimas, 
grindžiamas važtaraščiu, iš įsisteigimo 
valstybės narės, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 
2 straipsnio 8 punkte, į kitą valstybę narę 
arba trečiąją valstybę, arba iš kitos 
valstybės narės ar trečiosios valstybės į 
įsisteigimo valstybę narę.

Or. en



AM\1209124LT.docx PE647.697v01-00

LT Suvienijusi įvairovę LT

1.7.2020 A9-0114/7

Pakeitimas 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Vykdant dvišalę vežimo operaciją 
įsisteigimo valstybė narė yra arba kilmės 
vieta, kurioje pakraunamos vežamos 
prekės, arba paskirties vieta, kurioje 
prekės iškraunamos. Be to, vykdant 
dvišalę vežimo operaciją prekės gali būti 
paimamos vienoje arba keliose pakrovimo 
vietose iki jų galutinio pristatymo į vieną 
arba kelias pristatymo vietas.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/8

Pakeitimas 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos], t. y. nuo dienos, kai 
reikalaujama, kad vairuotojai pagal 
Reglamento (ES) Nr. 165/2014 
34 straipsnio 7 dalį rankiniu būdu 
registruotų duomenis apie sienos kirtimą, 
valstybės narės šios dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nustatytą išimtį 
krovinių vežimui taip pat taiko, jeigu 
vairuotojas, vykdydamas dvišalę vežimo 
operaciją, taip pat atlieka vieną 
pakrovimo ir (arba) iškrovimo veiksmą 
valstybėse narėse arba trečiosiose 
valstybėse, kurias jis kerta, su sąlyga, kad 
vairuotojas nepakrauna prekių ir jų 
neiškrauna toje pačioje valstybėje narėje.

Išbraukta.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/9

Pakeitimas 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu po dvišalės vežimo operacijos, kuri 
pradedama vykdyti iš įsisteigimo valstybės 
narės ir per kurią nebuvo atliekama 
jokios papildomos veiklos, vykdoma 
dvišalė vežimo operacija į įsisteigimo 
valstybę narę, papildomai veiklai trečioje 
pastraipoje nustatyta išimtis taikoma ne 
daugiau kaip dviem papildomiems 
pakrovimo ir (arba) iškrovimo veiksmams 
trečioje pastraipoje nustatytomis 
sąlygomis.

Išbraukta.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/10

Pakeitimas 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Be to, taikant nukrypti leidžiančią 
nuostatą, vairuotojas nelaikomas 
komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB, 
kai atlieka ne daugiau kaip tris vežimo 
kitos šalies kelių transporto priemone 
operacijas, kai šios operacijos vykdomos 
atvykstamosios dvišalės vežimo operacijos 
iš įsisteigimo valstybės narės metu arba po 
jos, arba išvykstamosios dvišalės vežimo 
operacijos į įsisteigimo valstybę narę 
metu.

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/11

Pakeitimas 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės
(2017/0121(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 3 b pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šioje direktyvoje vežimo kitos šalies kelių 
transporto priemone operacija yra prekių 
judėjimas, grindžiamas važtaraščiu, tarp 
dviejų skirtingų valstybių narių, išskyrus 
įsisteigimo valstybę narę, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 1071/2009 
2 straipsnio 8 dalyje. Be to, vykdant 
vežimo kitos šalies kelių transporto 
priemone operaciją prekės gali būti 
paimamos vienoje arba keliose pakrovimo 
vietose iki jų galutinio pristatymo į vieną 
arba kelias pristatymo vietas.

Or. en


