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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/10

Leasú 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 1
Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Airteagal 2 – mír 1 – pointe a a

Seasamh ón gComhairle Leasú

(aa) ón 1 Iúil 2026, maidir le hiompar 
earraí de bhóthar in oibríochtaí iompair 
idirnáisiúnta nó in oibríochtaí cabatáiste, 
i gcás inar mó ná 2,5 tona an uasmhais 
incheadaithe don fheithicil, lena n-
áirítear aon leantóir, nó leath-leantóir; 
nó;

scriosta

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/11

Leasú 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2 – pointe b
Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Airteagal 3 – pointe h a

Seasamh ón gComhairle Leasú

(ha) feithiclí a úsáidtear chun earraí a 
iompar agus a bhfuil uasmhais 
incheadaithe a bhfuil níos mó ná 2,5 tona 
agus nach mó ná 3,5 tona air, lena n-
áirítear aon leantóir nó leathleantóir, i 
gcás nach ndéantar an t-iompar ar fruiliú 
nó ar luaíocht, ach ar chuntas féin na 
cuideachta nó an tiománaí, agus i gcás 
nach í tiomáint príomhghníomhaíocht an 
duine a bhfuil an fheithicil á tiomáint 
aige;

scriosta

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/12

Leasú 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe b
Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Airteagal 8 – mír 6 b – fomhír 1

Seasamh ón gComhairle Leasú

6b. Cúiteofar aon laghdú ar an tréimhse 
scíthe seachtainiúla le tréimhse 
choibhéiseach scíthe a ghlacfar en bloc 
roimh dheireadh an tríú seachtain tar éis na 
seachtaine i gceist.

6b. Cúiteofar aon laghdú ar an scíth 
sheachtainiúil le tréimhse choibhéiseach 
scíthe a ghlacfar en bloc roimh dheireadh 
an tríú seachtain tar éis na seachtaine i 
gceist.

Or. en



AM\1209130GA.docx PE647.696v01-00

GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/13

Leasú 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6 – pointe b
Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Airteagal 8 – mír 6 b – fomhír 2

Seasamh ón gComhairle Leasú

I gcás go dtógtar dhá thréimhse scíthe 
seachtainiúla laghdaithe as a chéile i 
gcomhréir leis an tríú fomhír de mhír 6, 
glacfar tréimhse scíthe roimh an gcéad 
tréimhse scíthe seachtainiúla eile mar 
chúiteamh ar an dá thréimhse scíthe 
seachtainiúla laghdaithe sin.;

I gcás inar tógadh dhá thréimhse scíthe 
seachtainiúla laghdaithe as a chéile i 
gcomhréir leis an tríú fomhír de mhír 6, an 
tréimhse scíthe seachtainiúla ina dhiaidh 
sin, glacfar tréimhse scíthe roimpi nó ina 
diaidh mar chúiteamh as an dá thréimhse 
scíthe seachtainiúla laghdaithe sin.

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/14

Leasú 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014
Airteagal 3 – mír 4

Seasamh ón gComhairle Leasú

4. Tráth nach déanaí ná trí bliana ó 
dheireadh na bliana sin a dtiocfaidh i 
bhfeidhm na forálacha mionsonraithe dá 
dtagraítear sa dara mír d’Airteagal 11 lena 
leagtar síos catagóirí feithiclí a leanas a 
fheidhmíonn i mBallstát eile seachas 
Ballstát a cláraithe, déanfar iad a fheistiú le 
tacagraf cliste dá bhforáiltear in Airteagail 
8, 9 agus 10 den Rialachán seo:

4. Tráth nach déanaí ná ceithre bliana 
tar éis dheireadh na bliana sin a dtiocfaidh 
i bhfeidhm na forálacha mionsonraithe dá 
dtagraítear sa dara habairt den chéad mhír 
d’Airteagal 11 lena leagtar síos 
sonraíochtaí maidir leis an taifeadadh ar 
thrasnuithe teorann agus gníomhaíochtaí 
breise, na feithiclí sin a fheidhmíonn i 
mBallstát eile seachas Ballstát a cláraithe, 
déanfar iad a fheistiú le tacagraf cliste dá 
bhforáiltear in Airteagail 8, 9 agus 10 den 
Rialachán seo:

Or. en
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GA Aontaithe san éagsúlacht GA

1.7.2020 A9-0115/15

Leasú 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
thar ceann Ghrúpa ECR

Moladh don dara léamh A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Leasú ar Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 i dtaca le riachtanais íosta maidir le huastréimhsí 
tiomána laethúla agus seachtainiúla agus, íos-sosanna agus tréimhsí scíthe laethúla agus 
seachtainiúla agus Rialachán (AE) 165/2014 i dtaca le suíomh le tacagraif
(2017/0122(COD))

Seasamh ón gComhairle
Airteagal 2 – mír 1 – pointe 2
Rialachán (AE) Uimh. 165/2014
Airteagal 3 – mír 4 a

Seasamh ón gComhairle Leasú

4a. Tráth nach déanaí ná ceithre bliana 
tar éis theacht i bhfeidhm na bhforálacha 
mionsonraithe dá dtagraítear sa dara mír 
d’Airteagal 11, maidir le feithiclí atá 
feistithe le tacagraf cliste agus a 
fheidhmíonn i mBallstát eile seachas 
Ballstát a cláraithe agus a chomhlíonann 
Iarscríbhinn IC a ghabhann le Rialachán 
Cur Chun Feidhme (AE) 2016/799*, 
déanfar iad a fheistiú le tacagraf cliste dá 
bhforáiltear in Airteagail 8, 9 agus 10 den 
Rialachán seo.

4a. Tráth nach déanaí ná cúig bliana tar 
éis dheireadh bhliain theacht i bhfeidhm 
na bhforálacha mionsonraithe dá 
dtagraítear sa dara habairt den chéad mhír 
d’Airteagal 11 ina bhfuil sonraíochtaí 
maidir leis an taifeadadh ar thrasnuithe 
teorann agus gníomhaíochtaí breise, gach 
feithicil a fheidhmíonn i mBallstát eile 
seachas Ballstát a cláraithe agus atá 
feistithe le tacagraf a chomhlíonann 
Iarscríbhinn IC a ghabhann le Rialachán 
Cur Chun Feidhme (AE) 2016/799, déanfar 
iad a fheistiú le tacagraf cliste dá 
bhforáiltear in Airteagail 8, 9 agus 10 den 
Rialachán seo.

Or. en


