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Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB 
ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės 
ir kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo 
reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012  
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (05112/1/2020 – C9-
0106/2020),

– atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2018 m. sausio 18 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1,

– atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 1 d. Regionų komiteto nuomonę2,

_ atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2020)0151),

– atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą savo poziciją3 dėl Komisijos pasiūlymo 
Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0278), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 67 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją antrajam svarstymui 
(A9-0114/2020),

1. pritaria per pirmąjį svarstymą priimtai Tarybos pozicijai;

2. pažymi, kad aktas priimtas remiantis Tarybos pozicija; 

1 OL C 197, 2018 6 8, p. 45. 
2 OL C 176, 2018 5 23, p. 57.
3 2019 4 4 priimti tekstai, P8_TA(2019)0339.
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3. paveda Pirmininkui pasirašyti aktą su Tarybos pirmininku pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 297 straipsnio 1 dalį;

4. paveda generaliniam sekretoriui pasirašyti aktą, patikrinus, ar tinkamai įvykdytos visos 
procedūros ir, susitarus su Tarybos generaliniu sekretoriumi, pasirūpinti, kad šis aktas 
būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Tarptautinio kelių transporto rinka 

Kelių transporto sektoriuje Sąjungos socialinės taisyklės turėtų padėti siekti politikos tikslų: 
pagerinti vairuotojų darbo sąlygas, užtikrinti sąžiningą kelių transporto įmonių konkurenciją ir 
didinti visų kelių eismo dalyvių saugumą. 

Svarbiausios kelių transporto sektoriui taikomos socialinės taisyklės apima nuostatas dėl 
vairuotojų darbo laiko organizavimo, nustatytas Direktyvoje 2002/15/EB4, būtiniausius 
vykdymo užtikrinimo reikalavimus, nustatytus Direktyvoje 2006/22/EB, taisykles dėl 
vairavimo trukmės, pertraukų ir poilsio laiko pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/20065, nuostatas 
dėl darbuotojų komandiravimo, nustatytas Direktyvoje 96/71/EB6 ir Direktyvoje 2014/67/ES7 
dėl vykdymo užtikrinimo. Šie teisės aktai – dalis platesnio masto pastangų pagerinti vairuotojų 
darbo sąlygas, užtikrinti sąžiningą veiklos vykdytojų konkurenciją ir pagerinti eismo saugumą 
Europos keliuose, taip pat užtikrinti vairuotojų socialinės apsaugos ir veiklos vykdytojų laisvės 
teikti tarpvalstybines paslaugas pusiausvyrą.  

2. Komisijos pasiūlymas 

2017 m. gegužės 31 d. Komisija priėmė Judumo dokumentų rinkinį I, siekdama užtikrinti 
sąžiningą konkurenciją, supaprastinti galiojančias taisykles, išsaugoti ES vidaus rinką ir 
užtikrinti šiame sektoriuje dirbančių darbuotojų teises. Šiame pirmajame Judumo dokumentų 
rinkinyje Komisija pasiūlė nustatyti konkrečias komandiravimo kelių transporto sektoriuje 
taisykles. 

Komisijos tikslas – užtikrinti proporcingą ir konkrečiai paskirčiai atitinkantį komandiravimo 
taisyklių taikymą, gerinti vykdymo užtikrinimą ir sudaryti sąlygas labiau struktūrizuotam ir 
veiksmingesniam valstybių narių administraciniam bendradarbiavimui. 

3. Tarpinstitucinės derybos

2019 m. balandžio 4 d. Parlamentui priėmus poziciją per pirmąjį svarstymą, nuo 2019 m. 
spalio mėn. iki 2019 m. gruodžio mėn. – Tarybai pirmininkaujant Suomijai – vyko 
tarpinstitucinės derybos (siekiant išankstinio susitarimo per antrąjį svarstymą). Po keturių 
trišalio dialogo raundų, iš kurių kai kurie vyko kartu, Parlamento derybų grupė pasiekė 
preliminarų susitarimą su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare paskutinio trišalio dialogo, 
kuris prasidėjo 2019 m. gruodžio 11 d., metu.

Preliminaraus susitarimo tekstas buvo pateiktas Transporto ir turizmo (TRAN) komitetui, o 
2020 m. sausio 21 d. jis buvo patvirtintas. Atsižvelgdama į komiteto pritarimą, TRAN komiteto 
pirmininkė savo laiške Nuolatinių atstovų komitetui (COREPER I) pažymėjo, kad plenarinio 
posėdžio dalyviams rekomenduos pritarti Tarybos pozicijai be pakeitimų, tačiau ji turi atitikti 
abiejų institucijų pasiektą preliminarų susitarimą. Teisininkams lingvistams patikrinus tekstą, 

4 OL L 80, 2002 3 23, p. 35.
5 OL L 102, 2006 4 11, p. 1.
6 OL L 18, 1997 1 21, p. 1.
7 OL L 159, 2014 5 28, p. 11.
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2020 m. balandžio 7 d. Taryba (taikydama rašytinę procedūrą) oficialiai priėmė poziciją pagal 
preliminarų susitarimą.

4. Pagrindiniai susitarimo elementai

Bendras susitarimas, kurį Parlamentas pasiekė su Taryba, dar labiau sustiprino pasiūlymą, 
kuriuo būtų užtikrintos subalansuotos sąžiningos konkurencijos sąlygos ir griežtas vykdymo 
užtikrinimas. Visų pirma, buvo pasiekti toliau pateikti tikslai.

Komandiravimo tvarkos taikymo tarptautinio kelių transporto sektoriaus darbuotojams išimtys 

Pagrindiniai susitarimo aspektai yra susiję su bendrųjų komandiravimo taisyklių taikymo 
išimtimi, nustatyta dėl didelio masto judumo ir tos išimties taikymo mastu. 

Išimtys, kurių atveju taikomos komandiravimo taisyklės, visų pirma yra susijusios su 
„dvišalėmis vežimo operacijomis“, vykdomomis tiek prekių, tiek keleivių vežimo sektoriuje, o 
jų atveju numatytas labai ribotas lankstumas papildomų su vežimu susijusių sustojimų 
atžvilgiu.  Be to, patikslinama, kad tarptautinis vežimas tranzitu per valstybės narės teritoriją 
nėra komandiravimo atvejis. Taip pat patikslinamas mišrusis vežimas. Kitos transporto 
operacijos, įskaitant kabotažo operacijas, yra komandiravimo atvejai. 

Nors Taryba pasiūlė išplėsti išimties taikymą ir vežimo savo sąskaita operacijoms, Parlamentas 
sėkmingai apgynė išimties apribojimą ir ji bus taikoma tik tuo atveju, kai egzistuoja paslaugų 
sutartis tarp darbdavio, siunčiančio vairuotoją, ir priimančiojoje valstybėje narėje veikiančios 
šalies.

Be to, paaiškinama, kad vairuotojo buvimas priimančiojoje valstybėje narėje su pertraukomis 
nėra sumuojamas, todėl tai nėra laikoma ilgalaikiu komandiravimu.

Trečiųjų šalių vežėjai

Taryba pritarė Parlamento pozicijai trečiųjų šalių vežėjų atžvilgiu, pagal kurią privaloma 
užtikrinti, kad sugriežtinus ES vairuotojų komandiravimo taisykles, neturėtų būti suteikta 
konkurencinio pranašumo trečiųjų šalių vežėjams, kurie gali naudotis ES kelių transporto rinka. 

Pagal Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 4 dalį ne valstybėje narėje įsisteigusioms įmonėms 
negali būti taikomos palankesnės sąlygos už tas, kurios taikomos valstybės narės teritorijoje 
įsisteigusioms įmonėms. Buvo patvirtinta, kad tas principas taip pat turėtų būti taikomas šioje 
direktyvoje numatytų specialių komandiravimo taisyklių atžvilgiu. Be to, valstybės narės 
privalo gerbti savo įsipareigojimą nediskriminuoti Sąjungos vežėjų, kai pagal Europos 
transporto forumą susitariama dėl patekimo į Sąjungos rinką sąlygų. Sąjunga taip pat turėtų 
derėtis dėl AETR susitarimo, siekdama jį suderinti su naujomis kontrolės priemonėmis 
(išmaniaisiais tachografais).

Administraciniai komandiravimo, kontrolės ir vykdymo užtikrinimo reikalavimai

Vežėjai galės ir privalės naudotis Komisijos vidaus rinkos informacine (IMI) sistema 
komandiravimo deklaracijoms ir prašomai informacijai siųsti. Suderinus procedūrą atskiros 
nacionalinės informacinės sistemos taps nebereikalingos.
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Kiek tai susiję su kontrolės nuostatomis, atskiriama kontrolė kelyje ir kontrolė po 
komandiravimo. Gali būti pareikalauta, kad po darbuotojo komandiravimo vežėjas tiesiogiai 
pateiktų vairuotojo darbo sutartį ir algalapius. Kontrolės po komandiravimo metu pagrindinė 
vežėjo komunikacijos priemonė bus Vidaus rinkos informacinė sistema (IMI), o valstybė narė 
turi galimybę įtraukti socialinius partnerius.

Taryba pritarė Parlamento reikalavimui nustatyti sankcijas už lex specialis taisyklių pažeidimus 
ir taikyti sankcijas logistikos grandinės subjektams, jei jie žino arba turėtų žinoti apie 
pažeidimus. Galiausiai Taryba taip pat pritarė nuostatai dėl pažangaus vykdymo užtikrinimo, 
pagal kurią valstybės narės privalo komandiravimo taisyklių laikymosi kontrolę įtraukti į 
bendrą kontrolės strategiją.

Darbo sąlygų skaidrumas

Taryba pritarė Parlamento prašymui nustatyti specialią taisyklę dėl priimančiosios valstybės 
narės pareigos užtikrinti joje taikomų darbo sąlygų, įskaitant sąlygas, nustatytas tam tikromis 
kolektyvinėmis sutartimis, skaidrumą.

Direktyvos 2002/15/EB įtraukimas į socialinės teisės aktų vykdymo užtikrinimo standartus

Direktyva 2006/22/EB nustatyti Sąjungos standartai dėl taisyklių, susijusių su vairavimo 
trukme, pertraukomis ir poilsio laikotarpiais, ir taisyklių dėl tachografų kontrolės bei vykdymo 
užtikrinimo. Tačiau į jos taikymo sritį neįtraukta Direktyva 2002/15/EB. Į susitarimą įtraukta 
keletas tos direktyvos aspektų, pavyzdžiui, nacionalinės kontrolės sistemos, minimalus 
patikrinimų skaičius, nacionalinės rizikos vertinimo sistemos arba keitimasis informacija.

Peržiūrėti socialinės teisės aktų vykdymo užtikrinimo standartai

Siekiant pagerinti rizikos vertinimo sistemą, buvo padaryti du pakeitimai: pirma, Komisija 
nustatys bendrą įmonės rizikos įvertinimo apskaičiavimo formulę ir, antra, nacionalinė 
informacija apie rizikos įvertinimą bus prieinama kontrolės institucijoms visoje ES, be kita ko, 
atliekant patikrinimus keliuose.

Komisijos įgaliojimai

Susitarime yra du įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priedų atnaujinimo ir trys nauji 
įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus, konkrečiai – dėl bendros rizikos įvertinimo 
apskaičiavimo formulės, dėl bendro požiūrio į kito darbo laikotarpių registravimą bei kontrolę 
ir dėl IMI ryšių priemonės, kuri turės būti naudojama deklaracijoms teikti, funkcijų plėtojimo.

Perkėlimas į nacionalinę teisę ir peržiūra

Valstybės narės šią direktyvą į nacionalinę teisę perkelia per 18 mėnesių nuo jos įsigaliojimo. 
Komisija šios direktyvos, visų pirma jos specialių nuostatų dėl komandiruojamų vairuotojų, 
įgyvendinimo vertinimą planuoja atlikti 2025 m. pabaigoje.

5. Rekomendacija
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Pranešėja mano, kad pasiektas kompromisas yra subalansuotas rezultatas. Kadangi Tarybos 
pozicija atitinka tarpinstitucinių derybų metu pasiektą preliminarų susitarimą, pranešėja siūlo 
komitetui jai pritarti be pakeitimų.
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