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Leasú 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Aithris 12

Seasamh ón gComhairle Leasú.

(12) Nuair a bhíonn tiománaí i mbun 
oibríocht iompair chomhcheangailte, bíonn 
dlúthnasc idir cineál na seirbhíse a 
sholáthraítear le linn na céime bóthair 
tosaigh nó deiridh leis an mBallstát 
bunaíochta más oibríocht iompair 
dhéthaobhach an chéim bhóthair inti féin. 
Os a choinne sin, nuair a dhéantar an 
oibríocht iompair le linn na céime bóthair 
sa Bhallstát óstach nó nuair is oibríocht 
idirnáisiúnta iompair neamh-
dhéthaobhach í, is leor an nasc idir críoch 
an Bhallstáit óstaigh agus ar an ábhar sin 
ba cheart feidhm a bheith ag na rialacha 
maidir le postú.

(12) Nuair a bhíonn tiománaí i mbun 
oibríocht iompair chomhcheangailte, bíonn 
dlúthnasc idir cineál na seirbhíse a 
sholáthraítear le linn na céime bóthair 
tosaigh nó deiridh leis an mBallstát 
bunaíochta más oibríocht iompair 
dhéthaobhach an chéim bhóthair inti féin.

Or. en



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

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0114/3

Leasú 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR
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Seasamh ón gComhairle
Aithris 14 a (nua)

Seasamh ón gComhairle Leasú.

(14 a) Chomh maith le postuithe 
bunaithe ar chonradh seirbhíse, ba cheart 
go gcumhdófaí freisin leis na rialacha 
speisialta dá bhforáiltear sa Treoir seo 
postuithe chuig bunaíocht nó gnóthas 
laistigh den ghrúpa céanna a 
chumhdaítear le hAirteagal 1(3), pointe 
(b), de Threoir 96/71/CE. Cumhdaítear 
leis an bhforáil sin a lán cásanna éagsúla, 
a mbeidh tionchar éagsúil ag na 
forálacha speisialta sa Treoir seo orthu 
lena ndéantar idirdhealú idir cineálacha 
éagsúla oibríochtaí iompair. I gcás ina 
ndéantar an tiománaí a phostú chuig 
bunaíocht nó gnóthas i mBallstát eile ar 
feadh tréimhse níos faide nó i gcás ina 
mbíonn sé i mbun oibríochtaí iompair i 
gcoitinne do bhunaíocht nó gnóthas den 
sórt sin, ní gá forálacha speisialta a 
dhéanamh agus ba cheart a mheas gur 
tiománaí ar postú é i gcomhréir le 
forálacha Threoir 96/71/CE.   Mar sin 
féin, i gcás ina mbíonn tiománaí a 
chumhdaítear le hAirteagal 1(3), pointe 
(b), de Threoir 96/71/CE i mbun 
oibríochtaí iompair atá cosúil le 
hoibríochtaí iompair déthaobhacha gan a 
bheith faoi réir conradh iompair, níor 
cheart a mheas gur tiománaí ar ar postú 
é.

Or. en



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

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0114/4

Leasú 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR
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Kateřina Konečná
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earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Aithris 15

Seasamh ón gComhairle Leasú

(15) Bíonn dúshlán roimh oibreoirí an 
Aontais i bhfoirm iomaíocht 
mhéadaitheach ó oibreoirí atá bunaithe i 
dtríú tíortha. Dá bhrí sin, tá sé 
ríthábhachtach a áirithiú nach ndéanfar 
leithcheal ar oibreoirí an Aontais. De réir 
Airteagal 1(4) de Threoir 96/71/CE, níor 
cheart cóir níos fabhraí a thabhairt do 
ghnóthais atá bunaithe i dtír nach Ballstát í 
ná mar a thugtar do ghnóthais atá bunaithe 
i mBallstát. Ba cheart feidhm a bheith ag 
an bprionsabal sin freisin maidir leis na 
rialacha sonracha maidir le postú dá 
bhforáiltear sa Treoir seo. Go háirithe, ba 
cheart feidhm a bheith aige i gcás ina 
ndéanann oibreoirí tríú tír oibríochtaí 
iompair faoi chomhaontuithe 
déthaobhacha nó iltaobhacha lena 
ndeonaítear rochtain ar mhargadh an 
Aontais.

(15) Bíonn dúshlán roimh oibreoirí an 
Aontais i bhfoirm iomaíocht 
mhéadaitheach ó oibreoirí atá bunaithe i 
dtríú tíortha. Dá bhrí sin, tá sé 
ríthábhachtach a áirithiú nach ndéanfar 
leithcheal ar oibreoirí an Aontais. De réir 
Airteagal 1(4) de Threoir 96/71/CE, níor 
cheart cóir níos fabhraí a thabhairt do 
ghnóthais atá bunaithe i dtír nach Ballstát í 
ná mar a thugtar do ghnóthais atá bunaithe 
i mBallstát. Ba cheart feidhm a bheith ag 
an bprionsabal sin freisin maidir leis na 
rialacha sonracha maidir le postú dá 
bhforáiltear sa Treoir seo. Dá bhrí sin, 
agus á chur san áireamh go bhfuil a 
inniúlacht feidhmithe ag an Aontas 
cheana agus go bhfuil rialacha sonracha 
coiteanna glactha aige maidir le 
tiománaithe a phostú, ba cheart dó tús a 
chur le caibidlíocht le tríú tíortha 
ábhartha d’fhonn go ndéanfaí rialacha a 
fheidhmiú atá coibhéiseach leo sin a 
leagtar síos sa Treoir seo.
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Leasú 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú

2. These specific rules apply to drivers 
employed by undertakings established in a 
Member State which take the transnational 
measure referred to in point (a) of Article 
1(3) of Directive 96/71/EC.

2. Bainfidh na rialacha ar leith seo le 
tiománaithe atá fostaithe ag gnóthais atá 
bunaithe i mBallstát a dhéanann ceann 
amháin de na bearta trasnáisiúnta dá 
dtagraítear in Airteagal 1(3), pointí (a) 
agus (b) de Threoir 96/71/CE.

Tiománaí atá fostaithe ag gnóthas atá 
bunaithe i mBallstát agus a ghlacann 
bearta trasnáisiúnta dá dtagraítear in 
Airteagal 1(3), pointe (b) de Threoir 
96/71/CE, ní mheasfar é a bheith ar postú 
chun críche Threoir 96/71/CE nuair a 
bheidh sé i mbun oibríocht iompair ar 
mhaithe le cuntas a fhostóra féin arb é 
atá inti: 
(a) earraí a bhogadh ó Bhallstát 
bunaíochta a fhostóra go bunaíocht nó 
gnóthas de chuid an ghrúpa i mBallstát 
eile;
(b) earraí a bhogadh ó bhunaíocht nó 
gnóthas den sórt sin de chuid an ghrúpa 
go Ballstát bunaíochta a fhostóra; nó
(c) turas neamhualaithe i gcomhar leis na 
hoibríochtaí iompair dá dtagraítear i 
bpointí (a) nó (b).
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Leasú 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 1

Seasamh ón gComhairle Leasú

Chun críche na Treorach seo, ciallaíonn 
oibríocht iompair dhéthaobhach i dtaca le 
hearraí earraí a bhogadh, bunaithe ar 
chonradh iompair, ón mBallstát 
bunaíochta, mar a shainmhínítear in 
Airteagal 2(8) de Rialachán (CE) Uimh. 
1071/2009 é, chuig Ballstát eile nó chuig 
tríú tír, nó ó Bhallstát eile nó tríú tír eile 
chuig an mBallstát bunaíochta.

Chun críche na Treorach seo, ciallaíonn 
oibríocht iompair dhéthaobhach i dtaca le 
hearraí earraí a bhogadh, bunaithe ar nóta 
coinsíneachta, ón mBallstát bunaíochta, 
mar a shainmhínítear in Airteagal 2(8) de 
Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 é, chuig 
Ballstát eile nó chuig tríú tír, nó ó Bhallstát 
eile nó tríú tír eile chuig an mBallstát 
bunaíochta.
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Leasú 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 1 a (nua)

Seasamh ón gComhairle Leasú

In oibríocht iompair dhéthaobhach, is é a 
bheidh i mBallstát bunaíochta ná an áit 
tionscnaimh ina lódáiltear na hearraí atá 
á n-iompar nó an áit cinn scríbe ina 
bhfuil na hearraí á ndílódáil. Thairis sin, 
d’fhéadfadh sé go mbeadh earraí a 
phiocadh suas ag ceann amháin nó níos 
mó d’ionaid lódála go dtína seachadadh 
deiridh ag ceann amháin nó níos mó 
d’ionaid seachadta i gceist le hoibríocht 
iompair dhéthaobhach.
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1.7.2020 A9-0114/8

Leasú 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú

Ón ... [18 mí tar éis dháta theacht i 
bhfeidhm na Treorach seo], arb é an dáta 
óna ndéanfaidh tiománaithe sonraí 
trasnaithe teorann a thaifeadadh de 
láimh, de bhun Airteagal 34(7) de 
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014, cuirfidh 
na Ballstáit an díolúine i leith oibríochtaí 
iompair déthaobhacha maidir le hearraí a 
iompar a leagtar amach sa chéad fhomhír 
agus sa dara fomhír den mhír seo i 
bhfeidhm freisin i gcás ina ndéanfaidh an 
tiománaí a bhfuil oibríocht iompair 
dhéthaobhach á feidhmiú aige aon 
ghníomhaíocht amháin luchtaithe 
agus/nó díluchtaithe de bhreis ar an 
oibríocht iompair dhéthaobhach sin sna 
Ballstáit nó sna tríú tíortha a thrasnóidh 
sé, ar choinníoll nach ndéanfaidh sé 
earraí a lódáil agus na hearraí sin a 
dhílódáil sa Bhallstát céanna.

scriosta

Or. en
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Leasú 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 3

Seasamh ón gComhairle Leasú

I gcás oibríocht iompair dhéthaobhach a 
thosóidh sa Bhallstát bunaíochta nach 
ndéanfar gníomhaíocht bhreise lena linn 
agus leantar uirthi sin le hoibríocht 
iompair dhéthaobhach go dtí an Ballstát 
bunaíochta, beidh feidhm ag an díolúine 
sin ar gníomhaíochtaí breise a leagtar 
amach sa tríú fomhír maidir le dhá 
ghníomhaíocht lódála agus/nó dílódála ar 
a mhéad, faoi na coinníollacha a leagtar 
amach sa tríú fomhír.

scriosta

Or. en
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1.7.2020 A9-0114/10

Leasú 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 3 a (nua)

Seasamh ón gComhairle Leasú

Thairis sin, de mhaolú, ní dhéanfar a 
mheas go bhfuil tiománaí ar postú chun 
críocha Threoir 96/71/CE nuair a bhíonn 
suas go dtí trí oibríocht iompair 
trastrádála ar siúl aige, sa chás go 
ndéantar na hoibríochtaí sin i rith nó i 
ndiaidh oibríocht iompair dhéthaobhach 
isteach ón mBallstát bunaíochta nó nuair 
a dhéantar iad le linn oibríocht iompair 
dhéthaobach amach ón mBallstát 
bunaíochta
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Leasú 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Ceanglais forfheidhmiúcháin agus rialacha sonracha maidir le tiománaithe a phostú san 
earnáil iompair de bhóthar
(2017/0121(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 3 – fomhír 3 b (nua)

Seasamh ón gComhairle Leasú

Chun críche na Treorach seo, ciallaíonn 
oibríocht iompair dhéthaobhach earraí a 
bhogadh, bunaithe ar nóta coinsíneachta, 
idir dhá Bhallstát éagsúla seachas an 
Ballstát bunaíochta, mar a 
shainmhínítear in Airteagal 2(8) de 
Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009. Thairis 
sin, d’fhéadfadh sé go mbeadh earraí a 
phiocadh suas ag ceann amháin nó níos 
mó d’ionaid lódála go dtína seachadadh 
deiridh ag ceann amháin nó níos mó 
d’ionaid seachadta i gceist le hoibríocht 
iompair trastrádála.
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