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Pakeitimas 1
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
–

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Tarybos 
poziciją per pirmąjį svarstymą.

Or. en

Pakeitimas 2
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Tarybos pozicija
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11a) siekiant užtikrinti, kad transporto 
ištekliai būtų naudojami veiksmingai, 
atsižvelgiant į veiklos realijas ir norint 
sumažinti tuščių reisų skaičių, nes tai yra 
svarbus aspektas siekiant Paryžiaus 
susitarimo tikslų, susijusių su išmetamo 
CO2 kiekio mažinimu, turėtų būti 
įmanoma vykdyti riboto masto papildomą 
transporto veiklą, netaikant 
komandiravimo taisyklių. Tokią veiklą 
sudaro operacijos, atliekamos vykdant 
dvišalę tarptautinio vežimo operaciją iš 
įsisteigimo valstybės narės arba ją 
pabaigus prieš grįžtant atgal į įsisteigimo 
valstybę narę;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant laikytis nediskriminavimo principo ir užtikrinti sąžiningą konkurenciją tiek ES, tiek 
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vežėjų iš trečiųjų šalių atžvilgiu, būtina leisti vykdyti papildomą veiklą ne tik dvišalės vežimo 
operacijos metu, bet ir po pradinės dvišalės vežimo operacijos ir prieš grįžtant. Šiuo daliniu 
pakeitimu visiškai atkuriama Parlamento pirmojo svarstymo metu priimta pozicija.

Pakeitimas 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

Pakeitimas 4
Andor Deli, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma 
Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey Novakov, 
Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta 
Metsola, Roberts Zīle

Tarybos pozicija
12 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(12) kai vairuotojas dalyvauja 
kombinuotojo vežimo operacijoje, 
pradinėje arba galutinėje kelio atkarpoje 

(12) kai vairuotojas dalyvauja 
kombinuotojo vežimo operacijoje, 
pradinėje arba galutinėje kelio atkarpoje 
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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;

teikiamos paslaugos pobūdis yra glaudžiai 
susijęs su įsisteigimo valstybe nare, jeigu 
pats vežimas ta kelio atkarpa yra dvišalė 
vežimo operacija.

Or. en

Pagrindimas

The reference to Directive 92/106/EEC in the market part of the Mobility Package I is not 
appropriate and this issue should be dealt within the Combined Transport Directive itself. 
The inclusion of an initial or final road section in combined transport in the provisions of the 
new Regulation No 1072 is not beneficial as it reduces the attractiveness of combined 
transport for hauliers and freight forwarders. Such a measure will not contribute to the 
further promotion of this type of operation. In addition, this provision was not part of the 
Commission’s initial proposals and has not been the subject of an impact assessment.

Pakeitimas 5
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Angel Dzhambazki, Andris 
Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Roberta 
Metsola, Andrey Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Maria Grapini, Ilhan 
Kyuchyuk, Roberts Zīle

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) kai vairuotojas vykdo kitų rūšių 
operacijas, visų pirma kabotažo operacijas 
arba nedvišales tarptautines vežimo 
operacijas, yra pakankama sąsaja su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Sąsaja egzistuoja vykdant kabotažo 
operacijas, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) 
Nr. 1072/20096ir (EB) Nr. 1073/20097, nes 
visa vežimo operacija vykdoma 
priimančiojoje valstybėje narėje ir todėl 

(13) kai vairuotojas vykdo kitų rūšių 
operacijas, visų pirma kabotažo operacijas 
arba nedvišales tarptautines vežimo 
operacijas, yra pakankama sąsaja su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Sąsaja egzistuoja vykdant kabotažo 
operacijas, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) 
Nr. 1072/20096 ir (EB) Nr. 1073/20097, nes 
visa vežimo operacija vykdoma 
priimančiojoje valstybėje narėje ir todėl 



PE650.724v01-00 6/29 AM\1204898LT.docx

LT

paslauga yra glaudžiai susijusi su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Nedvišalei tarptautinei vežimo operacijai 
būdinga tai, kad vairuotojas dalyvauja 
vykdant tarptautinį vežimą už 
komandiruojančios įmonės įsisteigimo 
valstybės narės ribų. Todėl teikiamos 
paslaugos yra susijusios su atitinkamomis 
priimančiosiomis valstybėmis narėmis, o 
ne su įsisteigimo valstybe nare. Tais 
atvejais konkrečiai šiam sektoriui skirtas 
taisykles reikalaujama taikyti tik 
administracinių reikalavimų ir kontrolės 
priemonių atžvilgiu;

paslauga yra glaudžiai susijusi su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Nedvišalei tarptautinei vežimo operacijai 
būdinga tai, kad vairuotojas dalyvauja 
vykdant tarptautinį vežimą už 
komandiruojančios įmonės įsisteigimo 
valstybės narės ribų. Todėl teikiamos 
paslaugos yra susijusios su atitinkamomis 
priimančiosiomis valstybėmis narėmis, o 
ne su įsisteigimo valstybe nare. Tais 
atvejais konkrečiai šiam sektoriui skirtas 
taisykles reikalaujama taikyti tik 
administracinių reikalavimų ir kontrolės 
priemonių atžvilgiu. Vis dėlto, kol bus 
baigtos Sąjungos ir atitinkamų trečiųjų 
šalių derybos dėl taisyklių, lygiaverčių 
šioje direktyvoje nustatytoms taisyklėms, 
taikymo, tam tikram skaičiui vežimo kitos 
šalies kelių transporto priemone operacijų 
komandiravimo taisyklės neturėtų būti 
taikomos;

_________________ _________________
6 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).

6 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).

7 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, iš dalies keičiantis Reglamentą 
(EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, 
p. 88).

7 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, iš dalies keičiantis Reglamentą 
(EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, 
p. 88).

Or. en

Pagrindimas

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both within the EU and in relation 
to the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a 
certain number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to 
the ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
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establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Pakeitimas 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(13) kai vairuotojas vykdo kitų rūšių 
operacijas, visų pirma kabotažo operacijas 
arba nedvišales tarptautines vežimo 
operacijas, yra pakankama sąsaja su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Sąsaja egzistuoja vykdant kabotažo 
operacijas, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) 
Nr. 1072/20096ir (EB) Nr. 1073/20097, nes 
visa vežimo operacija vykdoma 
priimančiojoje valstybėje narėje ir todėl 
paslauga yra glaudžiai susijusi su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Nedvišalei tarptautinei vežimo operacijai 
būdinga tai, kad vairuotojas dalyvauja 
vykdant tarptautinį vežimą už 
komandiruojančios įmonės įsisteigimo 
valstybės narės ribų. Todėl teikiamos 
paslaugos yra susijusios su atitinkamomis 
priimančiosiomis valstybėmis narėmis, o 
ne su įsisteigimo valstybe nare. Tais 
atvejais konkrečiai šiam sektoriui skirtas 
taisykles reikalaujama taikyti tik 
administracinių reikalavimų ir kontrolės 
priemonių atžvilgiu;

(13) kai vairuotojas vykdo kitų rūšių 
operacijas, visų pirma kabotažo operacijas 
arba nedvišales tarptautines vežimo 
operacijas, yra pakankama sąsaja su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Sąsaja egzistuoja vykdant kabotažo 
operacijas, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) 
Nr. 1072/20096 ir (EB) Nr. 1073/20097, nes 
visa vežimo operacija vykdoma 
priimančiojoje valstybėje narėje ir todėl 
paslauga yra glaudžiai susijusi su 
priimančiosios valstybės narės teritorija. 
Nedvišalei tarptautinei vežimo operacijai 
būdinga tai, kad vairuotojas dalyvauja 
vykdant tarptautinį vežimą už 
komandiruojančios įmonės įsisteigimo 
valstybės narės ribų. Todėl teikiamos 
paslaugos yra susijusios su atitinkamomis 
priimančiosiomis valstybėmis narėmis, o 
ne su įsisteigimo valstybe nare. Tais 
atvejais konkrečiai šiam sektoriui skirtas 
taisykles reikalaujama taikyti tik 
administracinių reikalavimų ir kontrolės 
priemonių atžvilgiu. Vis dėlto, kol bus 
baigtos Sąjungos ir atitinkamų trečiųjų 
šalių derybos dėl taisyklių, lygiaverčių 
šioje direktyvoje nustatytoms taisyklėms, 
taikymo, tam tikram skaičiui vežimo kitos 
šalies kelių transporto priemone operacijų 
komandiravimo taisyklės neturėtų būti 
taikomos;
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_________________ _________________
6 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).

6 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).

7 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, iš dalies keičiantis Reglamentą 
(EB) Nr. 561/2006 (OL L 300, 2009 11 14, 
p. 88).

7 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).

Or. en

Pakeitimas 7
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

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, 

(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 
valstybėje narėje 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 
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kuriais suteikiama galimybė patekti į 
Sąjungos rinką;

taisykles, Sąjunga turėtų pradėti derybas 
su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad 
būtų taikomos taisyklės, lygiavertės šioje 
direktyvoje nustatytoms taisyklėms;

Or. en

Pagrindimas

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Pakeitimas 8
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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 

(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 
valstybėje narėje įsisteigusioms įmonėms 
negali būti taikomos palankesnės sąlygos 
už tas, kurios taikomos valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusioms įmonėms. Tas 
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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;

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 turėtų pradėti derybas 
su atitinkamomis trečiosiomis šalimis, kad 
būtų taikomos taisyklės, lygiavertės šioje 
direktyvoje nustatytoms taisyklėms;

Or. en

Pakeitimas 9
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(41a) atsižvelgiant į esminį vaidmenį, 
kurį sunkvežimių vairuotojai atlieka 
kritinėse situacijose, kaip aiškiai matyti iš 
COVID-19 protrūkio, reikėtų užtikrinti 
neribotą sunkvežimių judėjimą ES 
bendrojoje rinkoje, kad būtų patenkinti 
vartotojų poreikiai. Siekiant palengvinti 
sunkvežimių, vežančių keleivius ir prekes 
išskirtinėmis aplinkybėmis, pavyzdžiui, 
kilus visuomenės sveikatos krizei, 
susidarius ekstremaliajai aplinkos 
padėčiai arba susidarius ekstremaliajai 
socialinio, politinio ir karinio pobūdžio 
padėčiai, judėjimą, šios direktyvos 
nuostatų taikymas bus sustabdytas 
ekstremaliosios padėties ir atsigavimo 
laikotarpiu;

Or. en

Pagrindimas

Sunkvežimių vairuotojams tenkanti administracinė našta ir judėjimo apribojimai labai kenkia 
ES atsparumui krizėms ir gamybos medžiagų, įrangos ir prekių pristatymo į vietas, kuriose jų 
labiausiai reikia, pajėgumui. Tai dar aktualiau vietovėms, kurios nėra lengvai pasiekiamos, 
pavyzdžiui, saloms ir prastai sujungtoms teritorijoms. Vėluojant teikti tarpvalstybines kelių 
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transporto paslaugas galimos itin rimtos pasekmės, pavyzdžiui, ligoninės gali negauti vaistų. 
Todėl visi tokių paslaugų teikimo apribojimai turėtų būti panaikinti susidarius ekstremaliajai 
padėčiai.

Pakeitimas 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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.

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

Pakeitimas 11
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa
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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

Pagrindimas

The transport document (CMR) provides proof of the existence of a contract between the 
transport undertaking and its client for the carriage of goods by road internationally. 
According the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 
(CMR) consignment note determines the scope and responsibility for the road carriage 
performed and identifies the parties involved and the goods being transported. Therefore, the 
information contained in the consignment note, namely place of loading and delivery of 
goods, are fundamental  for determining if the posting situation takes place or not.

Pakeitimas 12
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

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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Pagrindimas

By ensuring possibility of performing multi-drop operations which will be out of scope of 
posting rules, proposal takes into account the specificity of transport operations with multiple 
loadings and unloadings, which are a growing market segment that needs specific and 
tailored provisions. Above proposal inter alia addresses the negative consequences related to 
the limitation of additional loading or unloading activities during bilateral transport 
operations. There is a well-founded concern that if multi-drop operations are not allowed, 
carriers will avoid loading additional cargo in order to make optimal use of it. This will 
undoubtedly run counter to the European Commission's ambitious goals of promoting safe 
and environmentally friendly mobility. All in all the regulations in question may give rise to 
misunderstandings as they differentiate between the rights of the driver and the employer's 
obligations on the same route in a way that discriminates against transport operations 
carried out in normatively loaded vehicles. The consequence will be an increase in the 
number of journeys made to carry the same weight of cargo, thereby increasing CO2 and 
pollutant emissions, increasing congestion and reducing the overall level of road safety on 
European roads. It will also exacerbate the problem of the lack of drivers and increase the 
costs of freight exchange.

Pakeitimas 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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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Pakeitimas 14
Andor Deli, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-
Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberta Metsola, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, 
Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberts 
Zīle

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.

Be to, taikant nukrypti leidžiančią 
nuostatą, vairuotojas nelaikomas 
komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB, 
kai atlieka ne daugiau kaip 3 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

Pagrindimas

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both with the EU and in relation to 
the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a certain 
number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to the 
ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Pakeitimas 15
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Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 2 a 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

Pagrindimas

Pagrįstai nuogąstaujama, kad jei nebus leidžiama vykdyti operacijų, kurių metu tenka daug 
kartų pakrauti ir (arba) iškrauti prekes, vežėjai vengs pakrauti papildomų krovinių, kad 
optimaliai jais pasinaudotų. Tai neabejotinai prieštaraus Europos Komisijos plataus užmojo 
tikslams skatinti saugų ir aplinką tausojantį judumą.

Pakeitimas 16
Andor Deli, Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr 
Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, 
Andrey Novakov, Rovana Plumb, Roberts Zīle, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz 
Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jeigu po dvišalės vežimo operacijos, kuri 
pradedama vykdyti iš įsisteigimo valstybės 

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukti būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 17
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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.

Be to, taikant nukrypti leidžiančią 
nuostatą, vairuotojas nelaikomas 
komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB, 
kai atlieka ne daugiau kaip 3 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.

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 
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pristatymo vietas.

Or. en

Pakeitimas 18
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, Tomasz 
Frankowski, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šios dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose 
numatytos papildomos veiklos išimtys 
taikomos tik iki tos dienos, nuo kurios 
valstybėje narėje įregistruotose transporto 
priemonėse privaloma pirmą kartą 
montuoti išmaniuosius tachografus, 
atitinkančius reikalavimus registruoti 
sienos kirtimus ir papildomą veiklą, 
nurodytą Reglamento (ES) Nr. 165/2014 8 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 
kaip nurodyta to reglamento 8 straipsnio 
1 dalies ketvirtoje pastraipoje. Nuo tos 
dienos šios dalies trečioje ir ketvirtoje 
pastraipose numatytos papildomos veiklos 
išimtys taikomos tik tiems vairuotojams, 
kurie naudoja transporto priemones, 
kuriose sumontuoti pažangieji 
tachografai, kaip numatyta to reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose.

Šios dalies trečioje ir ketvirtoje pastraipose 
numatytos papildomos veiklos išimtys 
taikomos tik tol, kol bus baigtos Sąjungos 
ir atitinkamų trečiųjų šalių derybos dėl 
taisyklių, lygiaverčių šioje direktyvoje 
nustatytoms taisyklėms, taikymo.

Or. en

Pakeitimas 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalies 4 pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Šios dalies trečioje ir ketvirtoje 
pastraipose numatytos papildomos veiklos 
išimtys taikomos tik iki tos dienos, nuo 
kurios valstybėje narėje įregistruotose 
transporto priemonėse privaloma pirmą 
kartą montuoti išmaniuosius tachografus, 
atitinkančius reikalavimus registruoti 
sienos kirtimus ir papildomą veiklą, 
nurodytą Reglamento (ES) Nr. 165/2014 8 
straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, 
kaip nurodyta to reglamento 8 straipsnio 
1 dalies ketvirtoje pastraipoje. Nuo tos 
dienos šios dalies trečioje ir ketvirtoje 
pastraipose numatytos papildomos veiklos 
išimtys taikomos tik tiems vairuotojams, 
kurie naudoja transporto priemones, 
kuriose sumontuoti pažangieji 
tachografai, kaip numatyta to reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose.

Ši išimtis taikoma tik iki tos dienos, kurią 
bus baigtos Sąjungos ir atitinkamų 
trečiųjų šalių derybos dėl taisyklių, 
lygiaverčių šioje direktyvoje nustatytoms 
taisyklėms, taikymo.

Or. en

Pakeitimas 20
Andor Deli, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, 
Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey 
Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) įlaipina keleivius įsisteigimo 
valstybėje narėje ir išlaipina juos kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje 
valstybėje;

a) įlaipina keleivius įsisteigimo 
valstybėje narėje ir išlaipina juos kitoje 
valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje 
valstybėje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti daugiau lankstumo vežėjams, vykdantiems tarptautinį 
nemaršrutinį ar reguliarų keleivių vežimą, atsižvelgiant į veiklos realijas.
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Pakeitimas 21
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) įlaipina keleivius įsisteigimo 
valstybėje narėje ir išlaipina juos kitoje 
valstybėje narėje arba trečiojoje 
valstybėje;

a) įlaipina keleivius įsisteigimo 
valstybėje narėje ir išlaipina juos kitoje 
valstybėje narėje ir (arba) trečiojoje 
valstybėje;

Or. en

Pakeitimas 22
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) įlaipina keleivius valstybėje narėje 
arba trečiojoje valstybėje ir išlaipina juos 
įsisteigimo valstybėje narėje; arba

b) įlaipina keleivius valstybėje narėje 
ir (arba) trečiojoje valstybėje ir išlaipina 
juos įsisteigimo valstybėje narėje; arba

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti daugiau lankstumo vežėjams, vykdantiems tarptautinį 
nemaršrutinį ar reguliarų keleivių vežimą, atsižvelgiant į veiklos realijas.

Pakeitimas 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
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1 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) įlaipina keleivius valstybėje narėje 
arba trečiojoje valstybėje ir išlaipina juos 
įsisteigimo valstybėje narėje; arba

b) įlaipina keleivius valstybėje narėje 
ir (arba) trečiojoje valstybėje ir išlaipina 
juos įsisteigimo valstybėje narėje; arba

Or. en

Pakeitimas 24
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) įlaipina ir išlaipina keleivius 
įsisteigimo valstybėje narėje, kad būtų 
galima vykdyti vietinio pobūdžio 
ekskursijas kitoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje valstybėje pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1073/2009.

c) įlaipina ir išlaipina keleivius 
įsisteigimo valstybėje narėje, kad būtų 
galima vykdyti vietinio pobūdžio 
ekskursijas kitoje valstybėje narėje 
ir (arba) trečiojoje valstybėje pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti daugiau lankstumo vežėjams, vykdantiems tarptautinį 
nemaršrutinį ar reguliarų keleivių vežimą, atsižvelgiant į veiklos realijas.

Pakeitimas 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) įlaipina ir išlaipina keleivius c) įlaipina ir išlaipina keleivius 



AM\1204898LT.docx 21/29 PE650.724v01-00

LT

įsisteigimo valstybėje narėje, kad būtų 
galima vykdyti vietinio pobūdžio 
ekskursijas kitoje valstybėje narėje arba 
trečiojoje valstybėje pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1073/2009.

įsisteigimo valstybėje narėje, kad būtų 
galima vykdyti vietinio pobūdžio 
ekskursijas kitoje valstybėje narėje ir 
(arba) trečiojoje valstybėje pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1073/2009.

Or. en

Pakeitimas 26
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe 
Falcă, Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bogusław Liberadzki

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Be to, vykdant dvišalę vežimo operaciją 
tarptautinio nemaršrutinio arba 
reguliaraus keleivių vežimo atveju, 
keleiviai gali būti įlaipinami ir (arba) 
išlaipinami daugiau nei vieną kartą, kaip 
nurodyta kelionės lape arba leidime.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti daugiau lankstumo vežėjams, vykdantiems tarptautinį 
nemaršrutinį ar reguliarų keleivių vežimą, atsižvelgiant į veiklos realijas.

Pakeitimas 27
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Angel 
Dzhambazki

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos], t. y. nuo dienos, nuo 
kurios reikalaujama, kad vairuotojai 
pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 34 
straipsnio 7 dalį rankiniu būdu 
registruotų sienos kirtimo duomenis, 
valstybės narės šios dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nustatytą išimtį taiko 
taip pat dvišalio keleivių vežimo 
operacijos atžvilgiu, kai vairuotojas taip 
pat vieną kartą įlaipina keleivius ir (arba) 
vieną kartą išlaipina keleivius valstybėse 
narėse arba trečiosiose valstybėse, kurias 
vairuotojas kerta, su sąlyga, kad jis 
neteikia keleivių vežimo paslaugų tarp 
dviejų kertamos valstybės narės vietovių. 
Ta pati nuostata taikoma grįžtamajai 
kelionei.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukti būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 28
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nuo … [18 mėnesių po šios direktyvos 
įsigaliojimo dienos], t. y. nuo dienos, nuo 
kurios reikalaujama, kad vairuotojai 
pagal Reglamento (ES) Nr. 165/2014 34 
straipsnio 7 dalį rankiniu būdu 
registruotų sienos kirtimo duomenis, 
valstybės narės šios dalies pirmoje ir 
antroje pastraipose nustatytą išimtį taiko 
taip pat dvišalio keleivių vežimo 
operacijos atžvilgiu, kai vairuotojas taip 
pat vieną kartą įlaipina keleivius ir (arba) 

Be to, vykdant dvišalę vežimo operaciją 
tarptautinio nemaršrutinio arba 
reguliaraus keleivių vežimo atveju, 
keleiviai gali būti įlaipinami ir (arba) 
išlaipinami daugiau nei vieną kartą, kaip 
nurodyta kelionės lape arba leidime.
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vieną kartą išlaipina keleivius valstybėse 
narėse arba trečiosiose valstybėse, kurias 
vairuotojas kerta, su sąlyga, kad jis 
neteikia keleivių vežimo paslaugų tarp 
dviejų kertamos valstybės narės vietovių. 
Ta pati nuostata taikoma grįžtamajai 
kelionei.

Or. en

Pakeitimas 29
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šios dalies trečioje pastraipoje numatyta 
papildomos veiklos išimtis taikoma tik iki 
tos dienos, nuo kurios valstybėje narėje 
įregistruotose transporto priemonėse 
privaloma pirmą kartą montuoti 
išmaniuosius tachografus, atitinkančius 
reikalavimus registruoti sienos kirtimus ir 
papildomą veiklą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. 165/2014 8 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje, kaip nurodyta to 
reglamento 8 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje. Nuo tos dienos šios dalies 
trečioje pastraipoje numatyta papildomos 
veiklos išimtis taikoma tik tiems 
vairuotojams, kurie naudoja transporto 
priemones, kuriose sumontuoti išmanieji 
tachografai, kaip numatyta to reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 30
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, 
Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
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Liberadzki

Tarybos pozicija
1 straipsnio 4 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Šios dalies trečioje pastraipoje numatyta 
papildomos veiklos išimtis taikoma tik iki 
tos dienos, nuo kurios valstybėje narėje 
įregistruotose transporto priemonėse 
privaloma pirmą kartą montuoti 
išmaniuosius tachografus, atitinkančius 
reikalavimus registruoti sienos kirtimus ir 
papildomą veiklą, nurodytą Reglamento 
(ES) Nr. 165/2014 8 straipsnio 1 dalies 
pirmoje pastraipoje, kaip nurodyta to 
reglamento 8 straipsnio 1 dalies ketvirtoje 
pastraipoje. Nuo tos dienos šios dalies 
trečioje pastraipoje numatyta papildomos 
veiklos išimtis taikoma tik tiems 
vairuotojams, kurie naudoja transporto 
priemones, kuriose sumontuoti išmanieji 
tachografai, kaip numatyta to reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išbraukti būtina siekiant užtikrinti suderinamumą su kitais pakeitimais.

Pakeitimas 31
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 8 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

8. Taikant Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1a dalį laikoma, kad 
komandiravimo laikotarpis baigiasi, kai 
vairuotojas, vykdydamas tarptautinį 
krovinių ar keleivių vežimą, išvyksta iš 
priimančiosios valstybės narės. Tas 

8. Taikant Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnio 1a dalį laikoma, kad 
komandiravimo laikotarpis baigiasi, kai 
vairuotojas, vykdydamas tarptautinį 
krovinių ar keleivių vežimą, galutinai 
pristato prekes arba išlaipina keleivius 
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komandiravimo laikotarpis nesumuojamas 
su ankstesniais komandiravimo 
laikotarpiais, kai tokias tarptautines 
operacijas vykdo tas pats vairuotojas arba 
kitas vairuotojas, kurį jis pakeičia.

priimančiojoje valstybėje narėje. Tas 
komandiravimo laikotarpis nesumuojamas 
su ankstesniais komandiravimo 
laikotarpiais, kai tokias tarptautines 
operacijas vykdo tas pats vairuotojas arba 
kitas vairuotojas, kurį jis pakeičia.

Or. en

Pakeitimas 32
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Roberts Zīle, Andrey Novakov, Maria Grapini, 
Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, 
Andris Ameriks

Tarybos pozicija
1 straipsnio 8 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

8. Taikant Direktyvos 96/71/EB 3 
straipsnio 1a dalį laikoma, kad 
komandiravimo laikotarpis baigiasi, kai 
vairuotojas, vykdydamas tarptautinį 
krovinių ar keleivių vežimą, išvyksta iš 
priimančiosios valstybės narės. Tas 
komandiravimo laikotarpis nesumuojamas 
su ankstesniais komandiravimo 
laikotarpiais, kai tokias tarptautines 
operacijas vykdo tas pats vairuotojas arba 
kitas vairuotojas, kurį jis pakeičia.

8. Taikant Direktyvos 96/71/EB 
3 straipsnio 1a dalį laikoma, kad 
komandiravimo laikotarpis baigiasi, kai 
vairuotojas, vykdydamas tarptautinį 
krovinių ar keleivių vežimą, galutinai 
pristato prekes arba išlaipina keleivius 
priimančiojoje valstybėje narėje, ir tas 
komandiravimo laikotarpis nesumuojamas 
su ankstesniais komandiravimo 
laikotarpiais, kai tokias tarptautines 
operacijas vykdo tas pats vairuotojas arba 
kitas vairuotojas, kurį jis pakeičia.

Or. en

Pakeitimas 33
Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Tarybos pozicija
1 straipsnio 10 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

10. Ne valstybėje narėje įsisteigusioms 
transporto įmonėms nesudaromos 
palankesnės sąlygos nei valstybėje narėje 
įsisteigusioms įmonėms, įskaitant atvejus, 
kai jos vykdo transporto operacijas pagal 
dvišalius ar daugiašalius susitarimus, 
kuriais suteikiama galimybė patekti į 
Sąjungos rinką ar jos dalis.

10. Ne valstybėje narėje įsisteigusioms 
transporto įmonėms nesudaromos 
palankesnės sąlygos nei valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusioms įmonėms. Šiai 
direktyvai įsigaliojus, Sąjunga pradeda 
derybas su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis, siekdama, kad būtų taikomos 
tokios pat taisyklės, kaip ir nustatytos šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pagrindimas

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Pakeitimas 34
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Tarybos pozicija
1 straipsnio 10 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

10. Ne valstybėje narėje įsisteigusioms 
transporto įmonėms nesudaromos 

10. Ne valstybėje narėje įsisteigusioms 
transporto įmonėms nesudaromos 
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palankesnės sąlygos nei valstybėje narėje 
įsisteigusioms įmonėms, įskaitant atvejus, 
kai jos vykdo transporto operacijas pagal 
dvišalius ar daugiašalius susitarimus, 
kuriais suteikiama galimybė patekti į 
Sąjungos rinką ar jos dalis.

palankesnės sąlygos nei valstybės narės 
teritorijoje įsisteigusioms įmonėms. Šiai 
direktyvai įsigaliojus, Sąjunga pradeda 
derybas su atitinkamomis trečiosiomis 
šalimis, siekdama, kad būtų taikomos 
tokios pat taisyklės, kaip ir nustatytos šioje 
direktyvoje.

Or. en

Pakeitimas 35
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
6 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

6a straipsnis
Force majeure

Force majeure atveju valstybės narės 
pagal 1 straipsnio 7 dalį veiklos 
vykdytojams nebetaikys šioje direktyvoje 
nurodytų administracinių reikalavimų ir 
kontrolės priemonių, todėl kabotažo 
operacijas, kaip apibrėžta reglamentuose 
(EB) Nr. 1072/2009 ir (EB) 
Nr. 1073/2009, atliekantis vairuotojas 
nelaikomas komandiruotu pagal 
Direktyvą 96/71/EB. Nacionalinės 
valdžios institucijos nedelsdamos 
informuoja transporto įmones apie tokį 
taikymo sustabdymą.

Or. en

Pagrindimas

Apart from raising serious proportionality issues, these provisions lead to inadequate 
working conditions for drivers and distortion of competition on the EU single market. The 
proposal goes against the very mobile nature of the international transportation and has a 
disproportionately negative effect of peripheral Member States. As demonstrated in the 
context of COVID-19 crisis, the application of this Directive would exacerbate the already 
existing shortage of drivers, and would hinder the flexible movement of vehicles. At the times 
of crises and serious risks to socio-economic well-being of the EU citizens, such restrictive 
measures should be excluded.
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Pakeitimas 36
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Ne vėliau kaip... [OL: 4 mėnesiai 
po jos paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje] Komisija pateikia 
tinkamą poveikio vertinimą, susijusį su 
šios direktyvos poveikiu faktinei ES 
krovinių vežimo kelių transportu rinkos 
ekonominei padėčiai ir vairuotojų 
sveikatos saugai, ir prireikus pasiūlo šios 
direktyvos pakeitimus, atsižvelgdama į 
naują sektoriaus padėtį rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl dabartinės COVID-19 pandemijos krizės ir precedento neturinčio netikrumo dėl 
ekonominės ir sveikatos saugos padėties krovinių vežimo kelių transportu rinkoje šios 
direktyvos įsigaliojimas atidedamas, o Europos Komisija parengia tinkamą poveikio 
vertinimą, naujos padėties rinkoje po krizės analizę ir naujos direktyvos poveikio ES krovinių 
vežimo kelių transportu sektoriui vertinimą. Siekdama pakoreguoti taisykles, Komisija turėtų 
pateikti atitinkamus šio teisės akto pakeitimus prieš jam įsigaliojant.

Pakeitimas 37
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Tarybos pozicija
10 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos 
paskelbimo Europos Sąjungos 

Ši direktyva įsigalioja [įrašyti datą – 18 
mėnesių po jos paskelbimo Europos 
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oficialiajame leidinyje. Sąjungos oficialiajame leidinyje].

Or. en

Pagrindimas

Dėl dabartinės COVID-19 pandemijos krizės ir precedento neturinčio netikrumo dėl 
ekonominės ir sveikatos saugos padėties krovinių vežimo kelių transportu rinkoje šios 
direktyvos įsigaliojimas atidedamas, o Europos Komisija parengia tinkamą poveikio 
vertinimą, naujos padėties rinkoje po krizės analizę ir naujos direktyvos poveikio ES krovinių 
vežimo kelių transportu sektoriui vertinimą. Siekdama pakoreguoti taisykles, Komisija turėtų 
pateikti atitinkamus šio teisės akto pakeitimus prieš jam įsigaliojant.


