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Pakeitimas 1
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
–

Pasiūlymas atmesti

— Europos Parlamentas atmeta 
Tarybos poziciją per pirmąjį svarstymą.

Or. en

Pakeitimas 2
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1071/2009 reikalaujama, kad įmonės 
faktiškai ir nepertraukiamai vykdytų veiklą 
įsisteigimo valstybėje narėje esančiame 
veiklos centre su tinkama technine įranga 
bei priemonėmis, ir juo leidžiama nustatyti 
papildomus reikalavimus nacionaliniu 
lygmeniu, iš kurių dažniausiai pasitaikantis 
– reikalavimas turėti stovėjimo vietas 
įsisteigimo valstybėje narėje. Tačiau tų 
nevienodai taikomų reikalavimų 
nepakanka tam, kad būtų užtikrintas 
tikras ryšys su ta valstybe nare 
veiksmingai kovojant su priedangos 
įmonėmis ir sumažinti sistemingo 
kabotažo ir vadinamųjų klajoklių 
vairuotojų veiklos, organizuojamos iš 
įmonės, į kurią transporto priemonės 
nesugrįžta, riziką. Atsižvelgiant į tai, kad 
tinkamam vidaus rinkos veikimui 
transporto srityje gali prireikti specifinių 
įsisteigimo teisės ir paslaugų teikimo 
taisyklių, tikslinga toliau derinti 
įsisteigimo reikalavimus ir griežtinti 
reikalavimus, susijusius su vežėjo 

(8) pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1071/2009 reikalaujama, kad įmonės 
faktiškai ir nepertraukiamai vykdytų veiklą 
įsisteigimo valstybėje narėje esančiame 
veiklos centre su tinkama technine įranga 
bei priemonėmis, ir juo leidžiama nustatyti 
papildomus reikalavimus nacionaliniu 
lygmeniu, iš kurių dažniausiai pasitaikantis 
– reikalavimas turėti stovėjimo vietas 
įsisteigimo valstybėje narėje.
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naudojamų transporto priemonių buvimu 
įsisteigimo valstybėje narėje. Apibrėžiant 
aiškų minimalų laikotarpį, per kurį 
transporto priemonė turi sugrįžti, taip pat 
padedama užtikrinti, kad tos transporto 
priemonės galėtų būti tinkamai 
prižiūrimos naudojant techninę įrangą, 
esančią įsisteigimo valstybėje narėje, ir 
palengvinama kontrolė. Tokio grįžimo 
ciklas turėtų būti sinchronizuotas su 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 561/20066 nustatyta 
transporto įmonės pareiga organizuoti 
savo veiklą taip, kad vairuotojas galėtų 
grįžti namo bent kas keturias savaites, kad 
abi pareigas būtų galima įvykdyti 
vairuotojui grįžtant kartu su transporto 
priemone bent kas antrą keturių savaičių 
ciklą. Šiuo sinchronizavimu sustiprinama 
vairuotojo teisė grįžti ir sumažinama 
rizika, kad transporto priemonė turėtų 
grįžti tik tam, kad būtų įvykdytas šis 
naujas su įsisteigimo vieta susijęs 
reikalavimas. Tačiau reikalavimu sugrįžti 
į įsisteigimo valstybę narę neturėtų būti 
reikalaujama, kad įsisteigimo valstybėje 
narėje būtų vykdomas tam tikras 
operacijų skaičius arba neturėtų būti 
kitaip ribojama vežėjų galimybė teikti 
paslaugas vidaus rinkoje;
____________________________

6 2006 m. kovo 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 
transportu susijusių socialinių teisės aktų 
suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos 
reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) 
Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, 
p. 1).

Or. en

Pakeitimas 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Andris Ameriks, 
Petras Auštrevičius, Andor Deli, Rovana Plumb, Maria Grapini, Marian-Jean 
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Marinescu, Roberts Zīle, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, 
Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Tarybos pozicija
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(8) pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1071/2009 reikalaujama, kad įmonės 
faktiškai ir nepertraukiamai vykdytų veiklą 
įsisteigimo valstybėje narėje esančiame 
veiklos centre su tinkama technine įranga 
bei priemonėmis, ir juo leidžiama nustatyti 
papildomus reikalavimus nacionaliniu 
lygmeniu, iš kurių dažniausiai pasitaikantis 
– reikalavimas turėti stovėjimo vietas 
įsisteigimo valstybėje narėje. Tačiau tų 
nevienodai taikomų reikalavimų 
nepakanka tam, kad būtų užtikrintas 
tikras ryšys su ta valstybe nare 
veiksmingai kovojant su priedangos 
įmonėmis ir sumažinti sistemingo 
kabotažo ir vadinamųjų klajoklių 
vairuotojų veiklos, organizuojamos iš 
įmonės, į kurią transporto priemonės 
nesugrįžta, riziką. Atsižvelgiant į tai, kad 
tinkamam vidaus rinkos veikimui 
transporto srityje gali prireikti specifinių 
įsisteigimo teisės ir paslaugų teikimo 
taisyklių, tikslinga toliau derinti 
įsisteigimo reikalavimus ir griežtinti 
reikalavimus, susijusius su vežėjo 
naudojamų transporto priemonių buvimu 
įsisteigimo valstybėje narėje. Apibrėžiant 
aiškų minimalų laikotarpį, per kurį 
transporto priemonė turi sugrįžti, taip pat 
padedama užtikrinti, kad tos transporto 
priemonės galėtų būti tinkamai 
prižiūrimos naudojant techninę įrangą, 
esančią įsisteigimo valstybėje narėje, ir 
palengvinama kontrolė. Tokio grįžimo 
ciklas turėtų būti sinchronizuotas su 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 561/20066 nustatyta 
transporto įmonės pareiga organizuoti 
savo veiklą taip, kad vairuotojas galėtų 
grįžti namo bent kas keturias savaites, kad 

(8) pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1071/2009 reikalaujama, kad įmonės 
faktiškai ir nepertraukiamai vykdytų veiklą 
įsisteigimo valstybėje narėje esančiame 
veiklos centre su tinkama technine įranga 
bei priemonėmis, ir juo leidžiama nustatyti 
papildomus reikalavimus nacionaliniu 
lygmeniu, iš kurių dažniausiai pasitaikantis 
– reikalavimas turėti stovėjimo vietas 
įsisteigimo valstybėje narėje.
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abi pareigas būtų galima įvykdyti 
vairuotojui grįžtant kartu su transporto 
priemone bent kas antrą keturių savaičių 
ciklą. Šiuo sinchronizavimu sustiprinama 
vairuotojo teisė grįžti ir sumažinama 
rizika, kad transporto priemonė turėtų 
grįžti tik tam, kad būtų įvykdytas šis 
naujas su įsisteigimo vieta susijęs 
reikalavimas. Tačiau reikalavimu sugrįžti 
į įsisteigimo valstybę narę neturėtų būti 
reikalaujama, kad įsisteigimo valstybėje 
narėje būtų vykdomas tam tikras 
operacijų skaičius arba neturėtų būti 
kitaip ribojama vežėjų galimybė teikti 
paslaugas vidaus rinkoje;
_____________________________

6 2006 m. kovo 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių 
transportu susijusių socialinių teisės aktų 
suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos 
reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) 
Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą 
(EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, 
p. 1).

Or. en

Pagrindimas

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States which due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands or States located at the periphery of EU. Moreover, 
the proposed provision concerning the obligation of return of a vehicle to the state of 
establishment contradicts European Green Deal, EU’s climate policy objectives and the Paris 
Agreement goals. It increases the number of empty runs and causes additional CO2 
emissions. Furthermore, this measure will increase the volume of road traffic and will have a 
negative impact on road safety.

Pakeitimas 4
Maria Grapini

Council position
11 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į tai, kad sunkūs 
Sąjungos taisyklių, reglamentuojančių 
darbuotojų komandiravimą kelių 
transporto srityje, kabotažą ir 
sutartiniams įsipareigojimams taikomą 
teisę, pažeidimai gali turėti didelį poveikį 
vežimo kelių transportu rinkai ir 
darbuotojų socialinei apsaugai, jie turėtų 
būti įtraukti į aspektų, svarbių atliekant 
nepriekaištingos reputacijos vertinimą, 
sąrašą;

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Ši priemonė daro poveikį pagrindinei laisvei teikti paslaugas ES, nes siūloma nuostata dėl 
vietos, kurioje arba iš kurios paprastai atliekamas darbas, sukels painiavą dėl taikytinos 
teisės pasirinkimo. Europos Parlamentas neturi leisti padaryti žalos bendrajai rinkai tuo 
metu, kai tinkamas jos veikimas yra labai svarbus viso žemyno ekonomikos atsigavimui po 
COVID-19 krizės.

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

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) kabotažo operacijos turėtų padėti 
padidinti sunkiųjų transporto priemonių 
pakrovimą ir sumažinti važiavimų be 
krovinių skaičių, ir jos turėtų būti 
leidžiamos, jei jos nėra vykdomos 
sudarant sąlygas nuolatinei ar tęstinei 
veiklai atitinkamoje valstybėje narėje. 
Siekiant užtikrinti, kad kabotažo 
operacijos nebūtų vykdomos sudarant 
sąlygas nuolatinei ar tęstinei veiklai, 

Išbraukta.
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vežėjams neturėtų būti leidžiama vykdyti 
kabotažo operacijų toje valstybėje narėje 
tam tikrą laiką po to, kai toje pačioje 
valstybėje narėje buvo įvykdytos kabotažo 
operacijos;

Or. en

Pagrindimas

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a 4-day “cooling-off” period, the number of empty runs will increase 
significantly. This will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road 
transport and will reduce the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of 
the exchange of goods within the Union.

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

Tarybos pozicija
21 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(21) kabotažo operacijos turėtų padėti 
padidinti sunkiųjų transporto priemonių 
pakrovimą ir sumažinti važiavimų be 
krovinių skaičių, ir jos turėtų būti 
leidžiamos, jei jos nėra vykdomos sudarant 
sąlygas nuolatinei ar tęstinei veiklai 
atitinkamoje valstybėje narėje. Siekiant 
užtikrinti, kad kabotažo operacijos nebūtų 
vykdomos sudarant sąlygas nuolatinei ar 
tęstinei veiklai, vežėjams neturėtų būti 
leidžiama vykdyti kabotažo operacijų toje 
valstybėje narėje tam tikrą laiką po to, kai 
toje pačioje valstybėje narėje buvo 
įvykdytos kabotažo operacijos;

(21) kabotažo operacijos turėtų padėti 
padidinti sunkiųjų transporto priemonių 
pakrovimą ir sumažinti važiavimų be 
krovinių skaičių, ir jos turėtų būti 
leidžiamos, jei jos nėra vykdomos sudarant 
sąlygas nuolatinei ar tęstinei veiklai 
atitinkamoje valstybėje narėje.

Or. en
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Pakeitimas 7
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Tarybos pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) nors Tarybos 
direktyvos 92/106/EEB9 4 straipsnyje 
numatytas palyginti su kabotažu pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 didesnis 
liberalizavimas buvo naudingas 
propaguojant mišrųjį krovinių vežimą ir 
turėtų, iš principo, būti išsaugotas, būtina 
užtikrinti, kad juo nebūtų 
piktnaudžiaujama. Patirtis rodo, kad ta 
nuostata tam tikrose Sąjungos vietose 
buvo sistemingai naudojama siekiant 
apeiti kabotažo laikiną pobūdį ir ji buvo 
laikoma pagrindu nuolat laikyti 
transporto priemones kitoje nei įmonės 
įsisteigimo valstybėje narėje. Dėl tokios 
nesąžiningos praktikos kyla socialinio 
dempingo pavojus ir grėsmė su kabotažu 
susijusios teisinės sistemos laikymuisi. 
Todėl siekiant spręsti tokias problemas 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nukrypti nuo Direktyvos 92/106/EEB 
4 straipsnio ir taikyti 
Reglamento 1072/2009 nuostatas, 
susijusias su kabotažu, nustatydamos 
proporcingą nuolatinio transporto 
priemonių buvimo jų teritorijoje 
apribojimą;

Išbraukta.

__________________
9 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 
92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto 
krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų 
bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 
1992 12 17, p. 38).

Or. en
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Pakeitimas 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, 
Bogusław Liberadzki, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Tarybos pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) nors Tarybos 
direktyvos 92/106/EEB9 4 straipsnyje 
numatytas palyginti su kabotažu pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 didesnis 
liberalizavimas buvo naudingas 
propaguojant mišrųjį krovinių vežimą ir 
turėtų, iš principo, būti išsaugotas, būtina 
užtikrinti, kad juo nebūtų 
piktnaudžiaujama. Patirtis rodo, kad ta 
nuostata tam tikrose Sąjungos vietose 
buvo sistemingai naudojama siekiant 
apeiti kabotažo laikiną pobūdį ir ji buvo 
laikoma pagrindu nuolat laikyti 
transporto priemones kitoje nei įmonės 
įsisteigimo valstybėje narėje. Dėl tokios 
nesąžiningos praktikos kyla socialinio 
dempingo pavojus ir grėsmė su kabotažu 
susijusios teisinės sistemos laikymuisi. 
Todėl siekiant spręsti tokias problemas 
valstybės narės turėtų turėti galimybę 
nukrypti nuo Direktyvos 92/106/EEB 
4 straipsnio ir taikyti 
Reglamento 1072/2009 nuostatas, 
susijusias su kabotažu, nustatydamos 
proporcingą nuolatinio transporto 
priemonių buvimo jų teritorijoje 
apribojimą;

Išbraukta.

__________________
9 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 
92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto 
krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų 
bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 
1992 12 17, p. 38).

Or. en
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Pagrindimas

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 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 and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and has not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Pakeitimas 9
Barbara Thaler

Tarybos pozicija
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) nors Tarybos 
direktyvos 92/106/EEB9 4 straipsnyje 
numatytas palyginti su kabotažu pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 didesnis 
liberalizavimas buvo naudingas 
propaguojant mišrųjį krovinių vežimą ir 
turėtų, iš principo, būti išsaugotas, būtina 
užtikrinti, kad juo nebūtų 
piktnaudžiaujama. Patirtis rodo, kad ta 
nuostata tam tikrose Sąjungos vietose buvo 
sistemingai naudojama siekiant apeiti 
kabotažo laikiną pobūdį ir ji buvo laikoma 
pagrindu nuolat laikyti transporto 
priemones kitoje nei įmonės įsisteigimo 
valstybėje narėje. Dėl tokios nesąžiningos 
praktikos kyla socialinio dempingo pavojus 
ir grėsmė su kabotažu susijusios teisinės 
sistemos laikymuisi. Todėl siekiant spręsti 
tokias problemas valstybės narės turėtų 
turėti galimybę nukrypti nuo 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnio ir 
taikyti Reglamento 1072/2009 nuostatas, 
susijusias su kabotažu, nustatydamos 
proporcingą nuolatinio transporto 
priemonių buvimo jų teritorijoje 
apribojimą;

(22) nors Tarybos 
direktyvos 92/106/EEB9 4 straipsnyje 
numatytas palyginti su kabotažu pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1072/2009 didesnis 
liberalizavimas buvo naudingas 
propaguojant mišrųjį krovinių vežimą ir 
turėtų, iš principo, būti išsaugotas, būtina 
užtikrinti, kad juo nebūtų 
piktnaudžiaujama. Patirtis rodo, kad ta 
nuostata tam tikrose Sąjungos vietose buvo 
sistemingai naudojama siekiant apeiti 
kabotažo laikiną pobūdį ir ji buvo laikoma 
pagrindu nuolat laikyti transporto 
priemones kitoje nei įmonės įsisteigimo 
valstybėje narėje. Nors dėl tokios 
nesąžiningos praktikos kyla socialinio 
dempingo pavojus, ją iš esmės 
neutralizuoja naujos transporto 
darbuotojų komandiravimo taisyklės. 
Nepaisant to, kai galima įrodyti 
atitinkamos valstybės narės 
piktnaudžiavimą Direktyvos 92/106/EEB 
4 straipsniu, valstybės narės turėtų turėti 
galimybę nukrypti nuo 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnio ir 
taikyti Reglamento 1072/2009 nuostatas, 
susijusias su kabotažu, nustatydamos 
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proporcingą nuolatinio transporto 
priemonių buvimo jų teritorijoje 
apribojimą;

__________________ __________________
9 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 
92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto 
krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų 
bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 
1992 12 17, p. 38).

9 1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 
92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto 
krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų 
bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 
1992 12 17, p. 38).

Or. en

Pakeitimas 10
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

26a) atsižvelgiant į esminį vaidmenį, 
kurį sunkiasvorės transporto priemonės 
atlieka kritinėse situacijose, kaip aiškiai 
matyti iš COVID-19 nepaprastosios 
situacijos, reikėtų užtikrinti neribotą 
transporto priemonių judėjimą ES 
bendrojoje rinkoje, kad būtų patenkinti 
vartotojų ir verslo poreikiai, o taip pat 
užtikrintas pagrindinių paslaugų 
tęstinumas. Šiuo tikslu šiame reglamente 
nustatytų konkrečių įsisteigimo teisės ir 
paslaugų teikimo taisyklių taikymas krizės 
ir ekonomikos atsigavimo laikotarpiu 
turėtų būti sustabdytas Sąjungos 
lygmeniu. Tos taisyklės turėtų apimti 
nuostatas dėl reguliaraus transporto 
priemonių grąžinimo į įsisteigimo valstybę 
narę, vairuotojo įpareigojimo bent kas 
keturias savaites grįžti namo, taip pat 
kabotažo apribojimus, kuriais numatomas 
keturių dienų veiklos pertraukimo 
laikotarpis.

Or. en
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Pagrindimas

Administrative burden and movement restrictions for truck drivers severely compromise EU’s 
crisis-resilience and the capacity to deliver production materials, equipment and goods to the 
places where they are most needed. The Regulation entails additional and excessive 
administrative burdens, as well as restricted market access for non-resident carriers, which 
cannot be justified, especially in the light of the novel Covid-19 crisis. This is even more valid 
for the areas that are not easily accessible, like islands and poorly connected zones. Delay in 
cross-border road transport services may lead to dramatic consequences, like for example a 
hospital not receiving the medicines. All the restrictions to the provision of such services 
should therefore be removed in the situation of emergency.

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

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) organizuoti savo transporto 
priemonių parko veiklą taip, kad būtų 
užtikrinta, jog įmonės turimos transporto 
priemonės, kurios naudojamos 
tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į 
vieną iš veiklos centrų toje valstybėje 
narėje ne vėliau kaip per aštuonias 
savaites nuo išvažiavimo iš jos;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States that, due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands. Moreover, the proposed provision concerning the 
obligation of return of a vehicle to the state of establishment contradicts the EU’s climate 
policy objectives and the Paris Agreement goals. It increases the number of empty runs and 
causes additional CO2 emissions from road transport sector. Furthermore, this measure will 
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increase the volume of road traffic and will have a negative impact on road safety.

Pakeitimas 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) organizuoti savo transporto 
priemonių parko veiklą taip, kad būtų 
užtikrinta, jog įmonės turimos transporto 
priemonės, kurios naudojamos 
tarptautiniam krovinių vežimui, grįžtų į 
vieną iš veiklos centrų toje valstybėje 
narėje ne vėliau kaip per aštuonias 
savaites nuo išvažiavimo iš jos;

Išbraukta.

Or. en

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

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

g) nuolat turėti tam tikrą transporto 
priemonių, kurios atitinka e punkte 
nustatytas sąlygas, skaičių ir vairuotojų, 
paprastai esančių toje valstybėje narėje 
esančiame veiklos centre, skaičių, kurie 
abiem atvejais būtų proporcingi įmonės 
vykdomų vežimo operacijų mastui.

g) nuolat turėti tam tikrą transporto 
priemonių, atitinkančių e punkte 
nustatytas sąlygas, skaičių ir įdarbinti 
vairuotojus, vadovaujantis teise, taikoma 
įmonės veiklos centre, proporcingai 
įmonės vykdomų vežimo operacijų mastui.

Or. en



AM\1204900LT.docx 15/28 PE650.725v01-00

LT

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

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
5 straipsnio 1 dalies g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

g) nuolat turėti tam tikrą transporto 
priemonių, kurios atitinka e punkte 
nustatytas sąlygas, skaičių ir vairuotojų, 
paprastai esančių toje valstybėje narėje 
esančiame veiklos centre, skaičių, kurie 
abiem atvejais būtų proporcingi įmonės 
vykdomų vežimo operacijų mastui.

g) nuolat turėti tam tikrą transporto 
priemonių, atitinkančių e punkte 
nustatytas sąlygas, skaičių ir įdarbinti 
vairuotojus, vadovaujantis teise, taikoma 
įmonės veiklos centre, proporcingai 
įmonės vykdomų vežimo operacijų mastui.

Or. en

Pagrindimas

The amendment restores EP position at 1st reading. Proposed requirement concerning 
'drivers normally based at an operational centre' means that drivers should normally work at 
or from such a centre. This could exclude the possibility to provide so-called exports of 
services within the single market consisting, inter alia, of cross-trade. The proposed provision 
is protectionist in nature, very much limiting the current single market freedoms. Moreover, 
there is a need to point out the climatic consequences of the limitation of cross-trade capacity. 
Provisions do not allow the load to be taken up where it is closest to the vehicle but they do 
cause the vehicle to travel several hundred kilometres where taking up the load will not result 
in negative consequences in terms of not being able to fulfil one of the conditions to pursue 
the occupation of a road transport haulier. The provision is imprecise and allows for different 
interpretations. This gives rise to legal uncertainty on the part of the hauliers and therefore 
considerable risk. Contrary to some opinions stating that the interpretation of this provision 
will fall exclusively within the competence of the national control authorities of the haulier's 
state of establishment, the provision may also give rise to proceedings against the haulier in 
another Member State from whose territory the transport operations will be carried out or 
where the driver will be commuting to take up work with a vehicle left in the local parking.

Pakeitimas 15
Maria Grapini
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Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iv punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punkto xi papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

xi) darbuotojų komandiravimu kelių 
transporto srityje;

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Ši priemonė daro poveikį pagrindinei laisvei teikti paslaugas ES, nes siūloma nuostata dėl 
vietos, kurioje arba iš kurios paprastai atliekamas darbas, sukels painiavą dėl taikytinos 
teisės pasirinkimo. Europos Parlamentas neturi leisti padaryti žalos bendrajai rinkai tuo 
metu, kai tinkamas jos veikimas yra labai svarbus viso žemyno ekonomikos atsigavimui po 
COVID-19 krizės.

Pakeitimas 16
Maria Grapini

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunkčio iv punktas
Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009
6 straipsnio 1 dalies 3 pastraipos b punkto xii papunktis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

xii) sutartiniams įsipareigojimams 
taikomais teisės aktais;

Išbraukta.

Or. ro

Pagrindimas

Ši priemonė daro poveikį pagrindinei laisvei teikti paslaugas ES, nes siūloma nuostata dėl 
vietos, kurioje arba iš kurios paprastai atliekamas darbas, sukels painiavą dėl taikytinos 
teisės pasirinkimo. Europos Parlamentas neturi leisti padaryti žalos bendrajai rinkai tuo 
metu, kai tinkamas jos veikimas yra labai svarbus viso žemyno ekonomikos atsigavimui po 
COVID-19 krizės.
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Pakeitimas 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, 
Magdalena Adamowicz, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, 
Tomasz Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, 
Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 a dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) įterpiama ši dalis: Išbraukta.
„2a. Vežėjams neleidžiama atlikti 
kabotažo operacijų ta pačia transporto 
priemone arba – transporto priemonių 
junginio atveju – tos pačios transporto 
priemonės motorine transporto priemone 
toje pačioje valstybėje narėje keturias 
dienas po kabotažo operacijos, atliktos 
toje valstybėje narėje, pabaigos.“;

Or. en

Pagrindimas

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a “cooling-off” period, the number of empty runs will increase significantly. This 
will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce 
the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of the exchange of goods 
within the Union.

Pakeitimas 18
Johan Van Overtveldt

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 a dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

a) įterpiama ši dalis: Išbraukta.
„2a. Vežėjams neleidžiama atlikti 
kabotažo operacijų ta pačia transporto 
priemone arba – transporto priemonių 
junginio atveju – tos pačios transporto 
priemonės motorine transporto priemone 
toje pačioje valstybėje narėje keturias 
dienas po kabotažo operacijos, atliktos 
toje valstybėje narėje, pabaigos.“;

Or. en

Pagrindimas

Nors ir pritariame tikslui kovoti su sistemingu piktnaudžiavimu kabotažu, tačiau abejojame, 
ar veiklos pertraukos laikotarpis yra tinkamas šios problemos sprendimas. Šis veiklos 
pertraukos laikotarpis galėtų neigiamai paveikti konkretų įmonių (dažnai MVĮ), įsikūrusių 
regionuose, kuriuose kasdien vykdoma tarpvalstybinė prekyba, verslo modelį. Manome, kad 
yra ir kitų geresnio vykdymo užtikrinimo sprendimų, įskaitant išmaniojo tachografo diegimą.

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

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 dalies 4 punkto a papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 a dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) įterpiama ši dalis: Išbraukta.
„2a. Vežėjams neleidžiama atlikti 
kabotažo operacijų ta pačia transporto 
priemone arba – transporto priemonių 
junginio atveju – tos pačios transporto 
priemonės motorine transporto priemone 
toje pačioje valstybėje narėje keturias 
dienas po kabotažo operacijos, atliktos 
toje valstybėje narėje, pabaigos.“;

Or. en
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Pakeitimas 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„2b. Vežėjams neleidžiama atlikti 
kabotažo operacijų ta pačia transporto 
priemone arba – transporto priemonių 
junginio atveju – tos pačios transporto 
priemonės motorine transporto priemone 
toje pačioje valstybėje narėje 48 val. po 
kabotažo operacijos, atliktos toje 
valstybėje narėje, pabaigos.“;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu vėl įrašoma Parlamento pozicija, pateikta per 1-ąjį svarstymą. Trumpo ir 
realesnio 48 valandų pertraukos laikotarpio įvedimas nesutrikdys transporto veiklos 
planavimo ir vykdymo Europos bendrojoje rinkoje ir, pasiekus kompromisą, gali būti 
priimtinas visoms šalims.

Pakeitimas 21
Johan Van Overtveldt

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„2b. 2 a dalyje paminėtos veiklos 
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pertraukos laikotarpiu vežėjams leidžiama 
atlikti ne daugiau kaip vieną kabotažo 
operaciją ta pačia transporto priemone 
arba – transporto priemonių junginio 
atveju – tos pačios transporto priemonės 
motorine transporto priemone toje pačioje 
valstybėje narėje, pristačius prekes, kurios 
gabenamos naujo atvykstamojo 
tarptautinio vežimo eigoje;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu apribojamas sistemingas piktnaudžiavimas maksimaliai įmanoma kabotažo 
veikla, tuo pačiu metu išsaugant konkretų įmonių (dažnai MVĮ), įsikūrusių regionuose, 
kuriuose kasdien vykdoma tarpvalstybinė prekyba, verslo modelį. Veiklos pertraukos 
priemonė galėtų rimtai pakenkti šių įmonių logistikos grandinėms. Todėl labai svarbu 
išlaikyti bent galimybę veiklos pertraukos laikotarpiu atlikti vieną kabotažo operaciją, 
siekiant išvengti transporto priemonės be krovinio grąžinimo į veiklos centrą ir neigiamo 
poveikio energijos vartojimo efektyvumui tiekimo grandinėje.

Pakeitimas 22
Benoît Lutgen

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) įterpiama ši dalis:
„2b. 2 a dalyje paminėtos veiklos 
pertraukos laikotarpiu vežėjams leidžiama 
atlikti ne daugiau kaip vieną kabotažo 
operaciją ta pačia transporto priemone 
arba – transporto priemonių junginio 
atveju – tos pačios transporto priemonės 
motorine transporto priemone toje pačioje 
valstybėje narėje, pristačius prekes, kurios 
gabenamos naujo atvykstamojo 
tarptautinio vežimo eigoje;

Or. en
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Pagrindimas

Teisės aktų leidėjai, atsižvelgiant į ekonomikos sąsajas, turėtų atsižvelgti į konkretų įmonių, 
įsisteigusių regionuose, kuriuose tarpvalstybinė prekyba tarp valstybių narių vyksta kasdien, 
verslo modelį. Šia dalimi suteikiama galimybė veiklos pertraukos laikotarpiu atlikti vieną 
kabotažo operaciją, kai ji atliekama po naujos tarptautinio vežimo operacijos į tą pačią 
valstybę narę. Sistemingas piktnaudžiavimas kabotažo srityje yra apribojamas, kartu 
išsaugant šių įmonių verslo modelį.

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

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 
paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 
narėje teikia vežėjas nerezidentas, 
laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 
tuomet, jei vežėjas gali pateikti aiškius 
ankstesnio tarptautinio vežimo ir 
kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje 
viena po kitos atliktų kabotažo operacijų 
įrodymus. Tuo atveju, jeigu transporto 
priemonė 4 dienų laikotarpiu iki 
tarptautinio vežimo buvo priimančiosios 
valstybės narės teritorijoje, vežėjas taip pat 
pateikia aiškius visų per tą laikotarpį 
atliktų operacijų įrodymus.“

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 
paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 
narėje teikia vežėjas nerezidentas, 
laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 
tuomet, jei vežėjas gali pateikti aiškius 
ankstesnio tarptautinio vežimo ir 
kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje 
viena po kitos atliktų kabotažo operacijų 
įrodymus. Tuo atveju, jeigu transporto 
priemonė buvo priimančiosios valstybės 
narės teritorijoje, vežėjas taip pat pateikia 
aiškius visų per tą laikotarpį atliktų 
operacijų įrodymus;

Or. en

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



PE650.725v01-00 22/28 AM\1204900LT.docx

LT

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 4 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 
paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 
narėje teikia vežėjas nerezidentas, 
laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 
tuomet, jei vežėjas gali pateikti aiškius 
ankstesnio tarptautinio vežimo ir 
kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje 
viena po kitos atliktų kabotažo operacijų 
įrodymus. Tuo atveju, jeigu transporto 
priemonė keturių dienų laikotarpiu iki 
tarptautinio vežimo buvo priimančiosios 
valstybės narės teritorijoje, vežėjas taip pat 
pateikia aiškius visų per tą laikotarpį 
atliktų operacijų įrodymus.“;

Krovinių vidaus vežimo kelių transportu 
paslaugos, kurias priimančiojoje valstybėje 
narėje teikia vežėjas nerezidentas, 
laikomos atitinkančiomis šį reglamentą tik 
tuomet, jei vežėjas gali pateikti aiškius 
ankstesnio tarptautinio vežimo ir 
kiekvienos priimančiojoje valstybėje narėje 
viena po kitos atliktų kabotažo operacijų 
įrodymus. Tuo atveju, jeigu transporto 
priemonė iki tarptautinio vežimo buvo 
priimančiosios valstybės narės teritorijoje, 
vežėjas taip pat pateikia aiškius visų per tą 
laikotarpį atliktų operacijų įrodymus;

Or. en

Pagrindimas

Amendment restores Parliament's first reading position. Imposing additional restrictions on 
cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a restrictive, disproportionate and 
protectionist measure that constitutes a new and unfair administrative barrier to market 
access. It should also be viewed in the context of inclusion of cabotage operations in the 
posting regime from day one, which will negatively impact these operations, which are aimed 
at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of introducing a 4-day “cooling-off” 
period, the number of empty runs will increase significantly. This will have a negative impact 
on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce the efficiency of transport 
performance, increasing the cost of the exchange of goods within the Union.

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

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10 straipsnio 7 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

b) papildoma šia dalimi: Išbraukta.
„7. Be to, kas numatyta šio straipsnio 
1–6 dalyse, ir nukrypstant nuo 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnio, 
valstybės narės tais atvejais, kai būtina 
išvengti piktnaudžiavimo pastarąja 
nuostata teikiant neribotas ir 
nepertraukiamas paslaugas, kurias 
sudaro pradinės arba galutinės vežimo 
keliais atkarpos priimančiojoje valstybėje 
narėje, kurios yra kombinuotojo vežimo 
operacijų tarp valstybių narių dalis, gali 
nustatyti, kad šio reglamento 8 straipsnis 
taikomas vežėjams, kai jie toje valstybėje 
narėje vykdo krovinių vežimą keliais 
tokiomis pradinėmis ir (arba) galutinėmis 
atkarpomis. Tokioms krovinių vežimo 
keliais atkarpoms valstybės narės gali 
numatyti ilgesnį laikotarpį, nei šio 
reglamento 8 straipsnio 2 dalyje 
numatytas septynių dienų laikotarpis, ir 
trumpesnį laikotarpį, nei šio reglamento 
8 straipsnio 2a dalyje numatytas 
keturių dienų laikotarpis. Šio reglamento 
8 straipsnio 4 dalis tokioms vežimo 
operacijoms taikoma nedarant poveikio iš 
Direktyvos 92/106/EEB kylantiems 
reikalavimams. Valstybės narės, 
taikančios šioje dalyje nustatytą nukrypti 
leidžiančią nuostatą, apie tai praneša 
Komisijai prieš taikydamos atitinkamas 
nacionalines priemones. Tas priemones 
jos peržiūri bent kas penkerius metus ir 
apie tos peržiūros rezultatus praneša 
Komisijai. Taisykles, įskaitant atitinkamų 
laikotarpių trukmę, jos skaidriai viešai 
paskelbia.“;

Or. en

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

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) papildoma šia dalimi: Išbraukta.
„7. Be to, kas numatyta šio straipsnio 
1–6 dalyse, ir nukrypstant nuo 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnio, 
valstybės narės tais atvejais, kai būtina 
išvengti piktnaudžiavimo pastarąja 
nuostata teikiant neribotas ir 
nepertraukiamas paslaugas, kurias 
sudaro pradinės arba galutinės vežimo 
keliais atkarpos priimančiojoje valstybėje 
narėje, kurios yra kombinuotojo vežimo 
operacijų tarp valstybių narių dalis, gali 
nustatyti, kad šio reglamento 8 straipsnis 
taikomas vežėjams, kai jie toje valstybėje 
narėje vykdo krovinių vežimą keliais 
tokiomis pradinėmis ir (arba) galutinėmis 
atkarpomis. Tokioms krovinių vežimo 
keliais atkarpoms valstybės narės gali 
numatyti ilgesnį laikotarpį, nei šio 
reglamento 8 straipsnio 2 dalyje 
numatytas septynių dienų laikotarpis, ir 
trumpesnį laikotarpį, nei šio reglamento 
8 straipsnio 2a dalyje numatytas 
keturių dienų laikotarpis. Šio reglamento 
8 straipsnio 4 dalis tokioms vežimo 
operacijoms taikoma nedarant poveikio iš 
Direktyvos 92/106/EEB kylantiems 
reikalavimams. Valstybės narės, 
taikančios šioje dalyje nustatytą nukrypti 
leidžiančią nuostatą, apie tai praneša 
Komisijai prieš taikydamos atitinkamas 
nacionalines priemones. Tas priemones 
jos peržiūri bent kas penkerius metus ir 
apie tos peržiūros rezultatus praneša 
Komisijai. Taisykles, įskaitant atitinkamų 
laikotarpių trukmę, jos skaidriai viešai 
paskelbia.“;
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Or. en

Pagrindimas

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 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 and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and have not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Pakeitimas 27
Barbara Thaler

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 dalies 5 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
10 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Be to, kas numatyta šio straipsnio 
1–6 dalyse, ir nukrypstant nuo 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnio, 
valstybės narės tais atvejais, kai būtina 
išvengti piktnaudžiavimo pastarąja 
nuostata teikiant neribotas ir 
nepertraukiamas paslaugas, kurias sudaro 
pradinės arba galutinės vežimo keliais 
atkarpos priimančiojoje valstybėje narėje, 
kurios yra kombinuotojo vežimo operacijų 
tarp valstybių narių dalis, gali nustatyti, 
kad šio reglamento 8 straipsnis taikomas 
vežėjams, kai jie toje valstybėje narėje 
vykdo krovinių vežimą keliais tokiomis 
pradinėmis ir (arba) galutinėmis 
atkarpomis. Tokioms krovinių vežimo 
keliais atkarpoms valstybės narės gali 
numatyti ilgesnį laikotarpį, nei šio 
reglamento 8 straipsnio 2 dalyje numatytas 
septynių dienų laikotarpis, ir trumpesnį 
laikotarpį, nei šio reglamento 8 straipsnio 
2a dalyje numatytas keturių dienų 
laikotarpis. Šio reglamento 8 straipsnio 

7. Be to, kas numatyta šio straipsnio 
1–6 dalyse, ir nukrypstant nuo 
Direktyvos 92/106/EEB 4 straipsnio, 
valstybės narės tais atvejais, kai būtina 
išvengti piktnaudžiavimo pastarąja 
nuostata teikiant neribotas ir 
nepertraukiamas paslaugas, kurias sudaro 
pradinės arba galutinės vežimo keliais 
atkarpos priimančiojoje valstybėje narėje, 
kurios yra kombinuotojo vežimo operacijų 
tarp valstybių narių dalis, gali nustatyti, 
kad šio reglamento 8 straipsnis taikomas 
vežėjams, kai jie toje valstybėje narėje 
vykdo krovinių vežimą keliais tokiomis 
pradinėmis ir (arba) galutinėmis 
atkarpomis. Tokioms krovinių vežimo 
keliais atkarpoms valstybės narės gali 
numatyti ilgesnį laikotarpį, nei šio 
reglamento 8 straipsnio 2 dalyje numatytas 
septynių dienų laikotarpis, ir trumpesnį 
laikotarpį, nei šio reglamento 8 straipsnio 
2a dalyje numatytas keturių dienų 
laikotarpis. Šio reglamento 8 straipsnio 
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4 dalis tokioms vežimo operacijoms 
taikoma nedarant poveikio iš 
Direktyvos 92/106/EEB kylantiems 
reikalavimams. Valstybės narės, taikančios 
šioje dalyje nustatytą nukrypti leidžiančią 
nuostatą, apie tai praneša Komisijai prieš 
taikydamos atitinkamas nacionalines 
priemones. Tas priemones jos peržiūri bent 
kas penkerius metus ir apie tos peržiūros 
rezultatus praneša Komisijai. Taisykles, 
įskaitant atitinkamų laikotarpių trukmę, jos 
skaidriai viešai paskelbia.“;

4 dalis tokioms vežimo operacijoms 
taikoma nedarant poveikio iš 
Direktyvos 92/106/EEB kylantiems 
reikalavimams. Valstybės narės, taikančios 
šioje dalyje nustatytą nukrypti leidžiančią 
nuostatą, apie tai praneša Komisijai prieš 
taikydamos atitinkamas nacionalines 
priemones ir pateikia rašytinį pagrindimą, 
kuriame nurodo piktnaudžiavimo 
įrodymus pagal Direktyvos 92/106/EEB 4 
straipsnį, o taip pat kiekybinius tikslus, 
kuriuos norima pasiekti. Pagrindimas yra 
atviras viešoms konsultacijoms su 
suinteresuotaisiais subjektais 30 dienų 
laikotarpiui iki jo įsigaliojimo ir yra 
nuolat stebimas nukrypti leidžiančios 
nuostatos poveikis. Tas priemones jos 
peržiūri bent kas dvejus metus ir apie tos 
peržiūros rezultatus praneša Komisijai. 
Nukrypti leidžiančios nuostatos taikymas 
sustabdomas, jei per du vienas po kito 
einančių trijų mėnesių laikotarpius buvo 
pasiekti kiekybiniai nukrypti leidžiančios 
nuostatos tikslai. Taisykles, įskaitant 
atitinkamų laikotarpių trukmę, jos skaidriai 
viešai paskelbia.“;

Or. en

Pakeitimas 28
Clotilde Armand

Tarybos pozicija
3 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a straipsnis
Nenugalimos jėgos aplinkybės (force 

majeure) 
Susidarius išskirtinėms ir nenumatytoms 
aplinkybėms, pavyzdžiui, kilus visuomenės 
sveikatos krizei, susidarius ekstremaliajai 
aplinkos situacijai arba susidarius 
ekstremaliajai socialinio ir politinio ar 
karinio pobūdžio situacijai, ir jei tolesnis 
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tarpvalstybinis vežimas yra labai svarbus 
socialiniu ir ekonominiu požiūriu, 
Komisija sustabdo toliau nurodytų šio 
reglamento nuostatų taikymą tiek, kiek 
trunka ekstremaliosios situacijos ir 
atsigavimo laikotarpis, siekiant sudaryti 
palankesnes sąlygas sunkiasvorių 
transporto priemonių, vežančių keleivius 
ir prekes, judėjimui:
a) 1 straipsnio 1 dalies 3 punktą, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 
1071/2009 5 straipsnio b punktas ir 
nustatomas įpareigojimas transporto 
priemonei bent kartą per aštuonias 
savaites nuo išvykimo grįžti į veiklos 
centrą įsisteigimo valstybėje narėje;
b) 2 straipsnio 1 dalies 4 punkto a 
papunktis, kuriuo iš dalies keičiamas 
Reglamento (EB) Nr. 1072/2009 8 
straipsnio 2a punktas, taip pat 2 straipsnio 
1 dalies 4 punkto b papunktis, kuriuo iš 
dalies keičiama 8 straipsnio 3 dalies 
pirma pastraipa, nustatant 4 dienų veiklos 
pertraukos laikotarpį kabotažo 
operacijoms;
c) 8 konstatuojamojoje dalyje nustatyta, 
kad vairuotojai privalo bent kas keturias 
savaites grįžti namo, o taip pat prievolė 
suderinti tą grįžimo operaciją kartu su 
vairuotoju ir transporto priemone bent 
kas antrą keturių savaičių ciklą;
Toks sustabdymas įsigalioja nedelsiant po 
to, kai apie jį pranešama Europos 
Parlamentui ir Tarybai. Nacionalinės 
kompetentingos institucijos nedelsdamos 
informuoja registruotas transporto 
įmones apie tokį sustabdymą.

Or. en

Pagrindimas

Acting in the best interests of the EU citizens, the European Commission must ensure that the 
EU legislation is applied in an adequate way and does not produce distortions for the free 
circulation of vehicles in exceptional circumstances amounting to force majeure. Since the 
restrictions introduced with this Regulation would severely jeopardize the delivery of 
transport services and put at risk social and economic priorities, the introduction of a 
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suspension clause in case of force majeure allows to re-establish free circulation of vehicles, 
notwithstanding their place of registration. In addition, cited provisions of this negotiated 
version of Regulation must be reviewed in the light of the upcoming Commission’s impact 
assessment of the negative environmental and socio-economic effects.

Pakeitimas 29
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
4 straipsnio 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

 Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą 
dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja [ 18 mėnesių po 
jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje].
Ne vėliai kaip ... [OL: 4 mėnesiai po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje] Komisija pateikia 
tinkamą poveikio vertinimą, susijusį su 
šio reglamento poveikiu faktinei ES 
krovinių vežimo kelių transportu rinkos 
ekonominei padėčiai ir vairuotojų 
sveikatos saugai, ir prireikus pasiūlo šio 
reglamento 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 šio 
reglamento taikymas atidedamas, o Europos Komisija parengia tinkamą poveikio vertinimą ir 
naujos padėties rinkoje po krizės analizę, bei naujo reglamento poveikio ES krovinių vežimo 
kelių transportu sektoriui vertinimą. Siekdama pakoreguoti taisykles, Komisija turėtų pateikti 
atitinkamus šio teisės akto pakeitimus prieš jam įsigaliojant.


