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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Kelių transporte reikia nustatyti šiam sektoriui pritaikytas taisykles, kad bendroji rinka taptų 
stipresnė ir konkurencingesnė.  Siekiant palengvinti transporto operacijas ir kartu apsaugoti 
šiame sektoriuje dirbančius darbuotojus, šios taisyklės turėtų būti paprastos, vienodos, aiškios 
ir lengvai įgyvendinamos. Taisyklės, kurios yra neaiškios arba sunkiai įgyvendinamos, gali 
paskatinti valstybes nares skirtingai aiškinti bendras taisykles, taip pat sumažinti jų 
įgyvendinimo veiksmingumą ir tokiu būdu kelti pavojų dėl vidaus rinkos suskaidymo. Be to, 
neaiškios ir neveiksmingos taisyklės nepadeda užtikrinti geresnės darbuotojų apsaugos.

Remiantis Komisijos poveikio vertinimu, dabartinės nuostatos dėl komandiravimo ir 
administraciniai reikalavimai neatitinka labai judaus vairuotojų darbo pobūdžio. Dėl to 
veiklos vykdytojams tenka neproporcinga reglamentavimo našta ir sudaromos nepagrįstos 
kliūtys teikti tarpvalstybines paslaugas.

Šio nuomonės projekto tikslas – dar labiau supaprastinti kelių transporto sektoriuje taikomas 
taisykles dėl komandiravimo ir sumažinti administracinę naštą įmonėms bei jų darbuotojams. 
Nuomonės referentė aiškiai siūlo iš Direktyvos dėl darbuotojų komandiravimo taikymo srities 
pašalinti tranzitą ir tarptautinį transportą. Tai pagrindžiama keliais motyvais. Pirma, šioje 
veiklos srityje dirbantys darbuotojai yra labai judūs – per vieną dieną jie gali dirbti keliose 
skirtingose šalyse. Antra, įmonės, vykdančios tranzito ar tarptautinio transporto operacijas 
konkrečioje šalyje, nekonkuruoja su tos šalies vežėjais.

Be to, tokiais atvejais darbuotojų padėtis nėra panaši į kituose sektoriuose komandiruotų 
darbuotojų, kurie dažnai ilgą laiką būna tam tikroje priimančiojoje valstybėje narėje, padėtį. 
Direktyvos 96/71/EB taikymas ir vykdymas tranzito ir tarptautinio transporto sektoriuose 
lemtų didžiulę administracinę naštą, t. y. vienos kelionės metu galiojantys nacionaliniai 
įstatymai galėtų keistis kasdien. Nuomonės referentės nuomone, tokia padėtis sukeltų 
nepagrįstas kliūtis naudotis viena iš pagrindinių ES laisvių – laisvu paslaugų judėjimu.

Nuomonės referentė pripažįsta, kad būtina spręsti problemas, kylančias dėl vadinamojo 
„klajokliško važiavimo“ (darbuotojai, kurie ilgą laiką lieka už savo gimtosios šalies ribų ir 
faktiškai gyvena ir miega savo sunkvežimiuose šiais ilgais kelionės laikotarpiais). Tačiau ji 
nemano, kad dabartinis pasiūlymas yra tinkamas dokumentas šiai problemai spręsti. Šį 
klausimą reikėtų spręsti teisėkūros aktu, grindžiamu Komisijos pasiūlymu COM(2017) 277 
dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės. Šiame pasiūlyme nustatomas 
reikalavimas vairuotojui ir transporto priemonei grįžti į savo darbo vietą. 

Dabartinėje nuomonėje siūloma taikyti tam tikras Darbuotojų komandiravimo direktyvos 
96/71/EB ir Įgyvendinimo direktyvos 2014/67/ES nuostatas kabotažo operacijoms. Tokiais 
atvejais užsienio ir vietos įmonės tiesiogiai konkuruoja tarpusavyje, todėl turėtų būti taikomos 
iš esmės panašios darbuotojų darbo užmokesčio taisyklės. Tačiau šios dvi direktyvos turėtų 
būti taikomos tik kabotažui tokiu mastu, koks nurodytas šiame lex specialis, atsižvelgiant į 
labai judų sektoriaus pobūdį ir būtinybę sumažinti administracinę naštą.

Todėl nuomonės referentė siūlo panaikinti Komisijos pasiūlytą metodiką, skirtą kasdieniam 
darbo laikui apskaičiuoti, kad būtų galima nustatyti komandiravimo atvejus. Ji mano, kad tai 
būtų praktiškai neįgyvendinama ir lemtų nereikalingą administracinę naštą, ypač taikant šias 
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nuostatas kartu su Reglamentu Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių 
socialinių teisės aktų suderinimo. 

Galiausiai nuomonėje siūloma, kad šiame lex specialis reikėtų nustatyti konkrečių kelių 
transporto sektoriaus vairuotojų komandiravimo taisyklių taikymo ir įsigaliojimo datą. Jei ši 
data bus nustatyta bendrojoje Darbuotojų komandiravimo direktyvoje, kils pavojus, kad 
naujos taisyklės būtų taikomos kelių transporto sektoriui gerokai anksčiau nei bet kuriam 
kitam sektoriui (atsižvelgiant į bendrą Tarybos požiūrį, pagal kurį valstybėms narėms 
suteikiami treji metai, kad jos galėtų priimti savo teisės aktus, ir ketveri metai, kad būtų 
užtikrintas priemonių veiksmingumas). Be to, ji siūlo, kad transporto sektorius būtų 
atleidžiamas nuo Direktyvos 96/71/EB taikymo, kol nebus priimti šiam sektoriui skirti teisės 
aktai.

PAKEITIMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Transporto ir turizmo komitetą 
atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) siekiant sukurti saugų, veiksmingą 
ir socialiai atsakingą kelių transporto 
sektorių, reikia užtikrinti tinkamas
vairuotojų darbo sąlygas ir socialinę 
apsaugą, o veiklos vykdytojams tinkamas
verslo ir sąžiningos konkurencijos 
sąlygas;

(1) darbuotojų judėjimo laisvė, 
įsisteigimo laisvė ir laisvė teikti paslaugas 
yra esminiai Sąjungos vidaus rinkos 
principai; jie yra įtvirtinti Sutartyje dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir yra 
būtini tinkamai veikiančiai vidaus rinkai. 
siekiant sukurti saugų, veiksmingą ir 
socialiai atsakingą kelių transporto 
sektorių, reikia užtikrinti laisvo transporto 
paslaugų judėjimo, padorių vairuotojų 
darbo sąlygų, nediskriminuojančio elgesio
ir socialinės apsaugos pusiausvyrą, o 
veiklos vykdytojams sąžiningą verslo ir 
konkurencinę aplanką;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) savo 2017 m. rugsėjo 13 d. 
pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos 
pirmininkas Jean-Claude Juncker 
paskelbė apie numatomą sukurti Europos 
darbo instituciją;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) dėl kelių transporto paslaugoms 
būdingo didelio mobilumo itin daug 
dėmesio reikia skirti tam, kad būtų 
užtikrinta, jog vairuotojai galėtų 
pasinaudoti savo teisėmis, o veiklos 
vykdytojai nesusidurtų su 
neproporcingomis administracinėmis 
kliūtimis, kurios nepagrįstai ribotų jų 
laisvę teikti tarpvalstybines paslaugas;

(2) dėl kelių transporto paslaugoms 
būdingo didelio mobilumo itin daug 
dėmesio reikia skirti tam, kad būtų 
užtikrinta, jog vairuotojai galėtų 
pasinaudoti savo teisėmis ir būtų 
užtikrintos vienodos sąlygos teikti 
paslaugas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) visos kelių transportui taikomos 
nacionalinės taisyklės turėtų būti 
proporcingos ir pagrįstos ir neturėtų 
trukdyti naudotis SESV garantuojamomis 
pagrindinėmis laisvėmis, pvz., laisve teikti 
paslaugas, ir nemažinti jų patrauklumo, 
kad būtų išlaikytas arba padidintas 
konkurencingumas Sąjungoje, kartu 
išlaikant padorias vairuotojų darbo 
sąlygas ir socialinės apsaugos 
reikalavimus;



PE615.267v02-00 6/29 AD\1147481LT.docx

LT

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kelių transporto sektorius yra itin 
konkurencingos ir pasižymi dideliais 
iškraipymais, kurių atsiranda dėl 
operatorių piktnaudžiavimo ieškant 
palankesnio teisinio reglamentavimo, kad 
būtų panaikintos arba sumažintos išlaidos 
darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 
įmokoms ar kitoms socialinėms ir darbo 
sąlygoms, ir dėl jų praeityje buvo įsivelta į 
lenktynes dėl žemesnių standartų. 
Veikianti vidaus rinka turi būti pagrįsta 
vienodomis sąlygomis. Todėl būtina imtis 
papildomų priemonių, kad kelių 
transporto veiklos vykdytojai 
nepiktnaudžiautų ieškodami palankesnio 
teisinio reglamentavimo, įskaitant 
horizontaliąsias priemones Sąjungos 
bendrovių teisėje, kad kelių transporto 
veiklą vykdantys vežėjai nebegalėtų ieškoti 
palankesnio reglamentavimo ir 
reglamentavimo arbitražo;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant užtikrinti sklandų vidaus 
rinkos veikimą, labai svarbi vairuotojų 
socialinių ir darbo sąlygų gerinimo ir 
palankesnių sąlygų šalies ir užsienio 
veiklos vykdytojams sudarymo sąžiningai
konkuruojant naudotis laisve teikti kelių 
transporto paslaugas pusiausvyra;

(3) siekiant užtikrinti sklandų kelių 
transporto sektoriaus vidaus rinkos 
veikimą, labai svarbi vairuotojų darbo 
sąlygų ir Sutartyse įtvirtintų sąlygų šalies 
ir užsienio veiklos vykdytojams sudarymo 
nediskriminuojamai konkuruojant 
naudotis laisve teikti kelių transporto 
paslaugas, sumažinant nereikalingą 
administracinę naštą ir pagerinant 
vairuotojų socialines bei darbo sąlygas,
pusiausvyra;
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) įvertinus galiojančių Sąjungos kelių 
transporto sektoriui taikomų socialinės 
teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, 
nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų 
spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų. 
Be to, taisykles valstybės narės aiškina, 
taiko ir įgyvendina nevienodai. Tai sukuria 
teisinį netikrumą ir laikomasi nevienodo 
požiūrio į vairuotojus ir veiklos 
vykdytojus, o tai daro neigiamą poveikį 
darbo, socialinėms ir konkurencijos 
sąlygoms šiame sektoriuje;

(4) įvertinus galiojančių Sąjungos kelių 
transporto sektoriui taikomų socialinės 
teisės aktų veiksmingumą ir efektyvumą, 
nustatyta tam tikrų galiojančių nuostatų 
spragų ir jų vykdymo užtikrinimo trūkumų, 
kaip pvz. neteisėtos praktikos (priedangos 
įmonės). Reikėtų labiau akcentuoti kovą 
su transporto sektoriuje dirbančiais 
nedeklaruojamais darbuotojais. Be to, 
taisykles valstybės narės aiškina, taiko ir 
įgyvendina nevienodai, sukuriant 
vairuotojams ir operatoriams didelę 
administracinę naštą. Tai sukuria teisinį 
netikrumą ir laikomasi nevienodo požiūrio 
į vairuotojus ir veiklos vykdytojus, o tai 
daro neigiamą poveikį darbo, socialinėms 
ir konkurencijos sąlygoms šiame 
sektoriuje.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) siekiant užtikrinti, kad Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
96/71/EB1a ir 2014/67/ES1b būtų taikomos 
tinkamai, reikėtų sustiprinti kontrolės 
priemones ir bendradarbiavimą Sąjungos 
lygmeniu, kad būtų kovojama su 
sukčiavimu komandiruojant darbuotojus, 
taip pat reikėtų vykdyti griežtesnes 
patikras, kad būtų užtikrinta, jog 
komandiruotų vairuotojų socialinės 
įmokos išties yra sumokamos.



PE615.267v02-00 8/29 AD\1147481LT.docx

LT

_________________

1a. 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.).

1b .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 
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).

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) norint apsaugoti vairuotojų darbo 
sąlygas ir išvengti konkurencijos 
iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, 
labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir 
nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų 
vykdymą. Todėl pageidautina, kad 
galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo 
reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 
2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir 
apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 
2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų;

(5) norint apsaugoti vairuotojų darbo 
sąlygas ir išvengti konkurencijos 
iškraipymo dėl reikalavimų nesilaikymo, 
labai svarbu tinkamai, veiksmingai ir 
nuosekliai užtikrinti darbo laiko nuostatų 
vykdymą. Todėl pageidautina, kad 
galiojančių vienodų vykdymo užtikrinimo 
reikalavimų, nustatytų Direktyvoje 
2006/22/EB, taikymas būtų išplėstas ir 
apimtų tikrinimą, ar laikomasi Direktyvoje 
2002/15/EB nustatytų darbo laiko nuostatų; 
Direktyvoje 2002/15/ES minimi 
patikrinimai turėtų apsiriboti savaitinio ir 
dienos darbo laiko, pertraukų, poilsio 
pertraukų ir naktinio darbo patikrinimais 
keliuose.  Kitos direktyva 2002/15/ES 
kylančios prievolės vykdomos 
operatoriaus patalpose.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) paaiškėjo, kad valstybių narių 
administracinis bendradarbiavimas 
įgyvendinant socialines taisykles kelių 
transporto sektoriuje nėra pakankamai 
veiksmingas, todėl vykdymo užtikrinimas 
tarpvalstybiniu mastu yra sudėtingesnis, 
neveiksmingas ir nenuoseklus. Todėl reikia 
nustatyti veiksmingą ryšių palaikymo ir 
savitarpio pagalbos sistemą, įskaitant 
keitimosi duomenimis apie pažeidimus ir 
informavimo apie vykdymo užtikrinimo 
geriausios patirties pavyzdžius;

(6) paaiškėjo, kad valstybių narių 
administracinis bendradarbiavimas ir 
Sąjungos parama įgyvendinant socialines 
taisykles kelių transporto sektoriuje nėra 
pakankamai veiksmingas, todėl vykdymo 
užtikrinimas tarpvalstybiniu mastu yra 
sudėtingesnis, neveiksmingas ir 
nenuoseklus. Todėl reikia nustatyti 
veiksmingą ryšių palaikymo ir savitarpio 
pagalbos sistemą, įskaitant keitimosi 
duomenimis apie pažeidimus ir 
informavimo apie vykdymo užtikrinimo 
geriausios patirties pavyzdžius;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) su sunkumais susidurta ir taikant 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
96/71/EB15 nurodytas darbuotojų 
komandiravimo taisykles bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/67/ES16 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/EB15 nurodytas darbuotojų 
komandiravimo taisykles bei Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/67/ES16 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.

__________________ __________________
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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 
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).

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 
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).

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9a) nesilaikant tarptautinio vežimo 
keliais įmonių įsisteigimo taisyklių, 
atsiranda neatitikimų vidaus rinkoje ir 
prisidedama prie nesąžiningos įmonių 
konkurencijos skatinimo. Todėl reikia 
sugriežtinti ir labiau kontroliuoti 
tarptautinio transporto bendrovių 
įsisteigimo sąlygas, siekiant kovoti su 
priedangos bendrovių steigimusi;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 

(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 
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tas problemas būtų geriausia spręsti 
parengiant konkrečiai kelių transporto 
sektoriui skirtus teisės aktus;

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)128 17 COM(2016)128

Pakeitimas 14

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.

Pakeitimas 15

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.
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Pakeitimas 16

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 operacijoms, apibrėžtoms 
reglamentuose 1072/200918 ir 1073/200919

taikomos Direktyvos 96/71/EB paslaugų 
nuostatos, nes visa transporto operacija 
pilnai vykdoma kitoje 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;

__________________ __________________

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 
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).

19 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento 
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).

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
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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.

Pakeitimas 18

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 COD 2016/0070] ir 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 ir išmaniaisiais tachografais;.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) reikėtų vengti įmonių 
patronuojamųjų sistemų praktikos, kai 
patronuojančioji įmonė tam tikroje šalyje 
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susirenka didžiąją pelno dalį, palikdama 
kitose šalyse veikiančioms 
patronuojamosioms 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, siekiant jos 
vengti;

Pakeitimas 20

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 priežiūros 
institucijoms turėtų būti suteikta galimybė 
susipažinti su visais per IMI ir GNSS 
portalą perduodamais duomenimis ir juos 
patikrinti;

Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Direktyva 2006/22/EB
2 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Šie patikrinimai kasmet apima didelę 
tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, 
vairuotojų, įmonių bei transporto 
priemonių, kurioms taikomi reglamentai 

„Šie patikrinimai kasmet apima didelę 
tipinę atrankinę mobilių darbuotojų, 
vairuotojų, įmonių bei visų kategorijų 
transporto priemonių, kurioms taikomi 
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(EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 165/2014, ir 
mobilių darbuotojų ir vairuotojų, kuriems 
taikoma Direktyva 2002/15/EB, grupę.“;

reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (ES) Nr. 
165/2014, ir mobilių darbuotojų ir 
vairuotojų, kuriems taikoma Direktyva 
2002/15/EB, grupę.“;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 2006/22/EB
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Patikrinimai įmonėse 
organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę 
patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir 
įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais 
atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti 
sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, 
(ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 
2002/15/EB pažeidimai.“;

1. Patikrinimai įmonėse 
organizuojami atsižvelgiant į ankstesnę 
patirtį, susijusią su įvairiomis transporto ir 
įmonių rūšimis. Jie taip pat atliekami tais 
atvejais, kai tikrinant kelyje buvo nustatyti 
sunkūs reglamentų (EB) Nr. 561/2006, 
(ES) Nr. 165/2014 arba Direktyvos 
2002/15/EB pažeidimai“, susiję su 
didžiausiu leistinu savaitės ir dienos darbo 
laiku bei reikalavimais, susijusiais su 
pertraukomis, poilsio pertraukomis ir 
naktiniu darbu;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punkto a papunktis
Direktyva 2006/22/EB
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) jei atskirais atvejais valstybė narė 
pateikia pagrįstą prašymą.

b) jei atskirais atvejais valstybė narė 
pateikia konkretų prašymą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto a papunktis
Direktyva 2006/22/EB
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo 
apskaičiavimo formulę, kurioje 
atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, 
sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, 
per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, 
rezultatus ir į tai, ar kelių transporto įmonė 
visose savo transporto priemonėse 
išmaniuosius tachografus naudojo pagal 
Reglamento (ES) Nr. 165/2014 II skyrių. 
Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
šios direktyvos 12 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Komisija, priimdama įgyvendinimo aktus, 
nustato bendrą įmonių rizikos vertinimo 
apskaičiavimo formulę, kurioje 
atsižvelgiama į pažeidimų skaičių, 
sunkumą ir dažnumą, taip pat ir kontrolės, 
per kurią jokio pažeidimo nenustatyta, 
rezultatus. Tie įgyvendinimo aktai 
priimami laikantis šios direktyvos 
12 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.“

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c papunktis
Direktyva 2006/22/EB
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Siekiant palengvinti tikslinius 
patikrinimus keliuose, nacionalinėse 
rizikos vertinimo sistemose esantys 
duomenys kontrolės metu yra prieinami 
visoms atitinkamos valstybės narės 
kompetentingoms kontrolės institucijoms.

4. Siekiant palengvinti tikslinius 
patikrinimus keliuose, nacionalinėse 
rizikos vertinimo sistemose esantys 
duomenys kontrolės metu yra prieinami 
visoms atitinkamos valstybės narės 
kompetentingoms kontrolės institucijoms.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 7 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 2006/22/EB
9 straipsnio 5 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) įterpiama ši 1a dalis:

„5a. visose tarptautinėse transporto ir 
kabotažo operacijose naudojamose 
transporto priemonėse iki 2020 m. sausio 
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2 d. įdiegiami išmanieji tachografai, kurių 
duomenys parodo vairuotojų vietą 56 
dienų laikotarpiu.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiame straipsnyje nustatomos 
konkrečios taisyklės, susijusios su tam 
tikrais Direktyvos 96/71/EB aspektais, 
susijusiais su kelių transporto vairuotojų 
komandiravimu, ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2014/67/ES aspektais, 
susijusiais su šių vairuotojų 
komandiravimui taikomais 
administraciniais reikalavimais ir kontrolės 
priemonėmis.

1. Šiame straipsnyje nustatomos 
konkrečios taisyklės, susijusios su tam 
tikrais Direktyvos 96/71/EB aspektais, 
susijusiais su kelių transporto vairuotojų 
komandiravimu, ir Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2014/67/ES aspektais, 
susijusiais su šių vairuotojų 
komandiravimui taikomais 
administraciniais reikalavimais ir kontrolės 
priemonėmis.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. visose tarptautinėse transporto ir 
kabotažo operacijose naudojamose 
transporto priemonėse iki 2020 m. sausio 
2 d. įdiegiami išmanieji tachografai, kurių 
duomenys parodo vairuotojų vietą 56 
dienų laikotarpiu.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Ši direktyva ir Direktyva 96/71/EB 



PE615.267v02-00 18/29 AD\1147481LT.docx

LT

netaikoma tranzitui.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 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.

2. 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 arba 
kabotažo operacijas, jei komandiravimo į 
jų teritoriją šioms operacijoms vykdyti 
laikotarpis per vieno kalendorinio mėnesio 
laikotarpį yra trumpesnis negu 3 dienos 
arba joms lygus.

Pakeitimas 31

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.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 33

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 ir kiekvienos 
komandiruotės atveju įpareigoja kitoje 
valstybėje narėje įsisteigusį kelių 
transporto vežėją pasinaudojant Vidaus 
rinkos informacine sistema 
nacionalinėms kompetentingoms 
institucijoms ne vėliau kaip prasidėjus 
komandiruotei Komisijos visomis 
Sąjungos oficialiosiomis kalbomis 
parengta ir prieinama standartine 
elektronine forma pateikti komandiravimo 
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
(patronuojamosios įmonės atveju taip pat 
pagrindinės buveinės adresas);

ii) transporto vadybininko arba kito (-
ų) kontaktinio (-ių) asmens (-ų) įsisteigimo 

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

valstybėje narėje, kuris palaikytų ryšius su 
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 
komandiruojamus vairuotojus, įskaitant 
bent: tapatybė, gyvenamosios vietos 
valstybė, valstybė, kurioje sudaryta darbo 
sutartis, socialinių įmokų mokėjimo 
valstybė ir socialinio draudimo numeris;

iv) numatoma komandiravimo trukmė, 
numatyta komandiravimo pradžios ir 
pabaigos data;

iv) numatoma komandiravimo trukmė, 
numatyta 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 nustatyti šias 
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) pateikti 4 dalyje minimos 
paprastos deklaracijos kopiją, 

ii) įrodymų, kad transporto operacija 
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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 oficialia 
kalba arba anglų kalba;

v) paskutinių dviejų mėnesių darbo 
užmokesčio lapelių kopiją;

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 b, c ir e 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).

Pakeitimas 34

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 [Direktyva 2014/67/ES] ir šioje 
direktyvoje nustatytų pareigų vykdymo 
stebėseną, su sąlyga, kad šie reikalavimai 
ir priemonės yra pagrįsti ir proporcingi.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4c. Valstybės narės praneša Komisijai 
ir informuoja paslaugų teikėjus apie visas 
priemones, nurodytas 4a dalyje, 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 
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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.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 37

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 
krovinio išsiuntimo pranešimus;
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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 Direktyvos 
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.

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.

Pagrindimas

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 
authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 
However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 
in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 
authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 
transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 
which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 
is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 
nature of the sector.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 f dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4f. Siekiant užtikrinti didžiausią 
skaidrumą, viešai skelbiamas Sąjungos 
kelių vežėjų, kurie nesilaiko atitinkamų 
teisinių 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 
iškilus nenumatytai saugumo problemai 
valstybės narės turi galimybę nedelsiant 
išduoti draudimą vykdyti veiklą savo 
teritorijoje.

Pakeitimas 39

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.

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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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos glaudžiai bendradarbiauja ir 
teikia savitarpio pagalbą bei visą susijusią 
informaciją pagal Direktyvoje 2014/67/ES
ir Reglamente (EB) Nr. 1071 nustatytas 
sąlygas.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 5 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c. Siekiant padidinti tarpvalstybinio 
vykdymo užtikrinimo ir tikslinių 
patikrinimų veiksmingumą, valstybės 
narės visoms atitinkamoms institucijoms 
realiu laiku suteikia prieigą prie Vidaus 
rinkos informacinės sistemos (VRI), 
įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1071/2009, 
nacionalinių elektroninių registrų, 
sukurtų Reglamentu (EB) Nr. 1071/4, 
komandiravimo deklaracijos ir visų kitų 
atitinkamų duomenų bazių.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės ne vėliau kaip iki [...] 
[Perkėlimo į nacionalinę teisę terminas 
bus kuo trumpesnis ir paprastai neviršys 
dviejų metų] priima ir paskelbia įstatymus 
ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 

Valstybės narės ne vėliau kaip ... [per 
dvejus metus nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo] priima ir paskelbia įstatymus 
ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų 
laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos 
pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
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pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų 
tekstą.

tekstą.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki antroje pastraipoje nurodytos datos 
visa apimtimi galioja Direktyvos 
2003/88/EB, 96/71/EB ir 2014/67/EB.
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