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 1.7.2020 A9-0115/10

Pakeitimas 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio 
bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos 
nustatymo tachografais dalinis keitimas
(2017/0122(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
2 straipsnio 1 dalies aa punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) nuo 2026 m. liepos 1 d. vykdant 
tarptautines vežimo operacijas arba 
kabotažo operacijas, kai maksimali 
leidžiama transporto priemonės masė 
kartu su priekaba ar puspriekabe viršija 
2,5 tonos, arba“;

Išbraukta.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/11

Pakeitimas 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio 
bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos 
nustatymo tachografais dalinis keitimas
(2017/0122(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
3 straipsnio h a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

ha) transporto priemonėmis, kurių 
didžiausia leistina masė kartu su priekaba 
ar puspriekabe viršija 2,5 tonos, bet 
neviršija 3,5 tonos, naudojamomis 
krovinių vežimui, kai vežama ne samdos 
pagrindais ir ne už atlygį, o įmonės ar 
vairuotojo sąskaita, ir kai vairavimas nėra 
pagrindinė transporto priemonę 
vairuojančio asmens veikla;“;

Išbraukta.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/12

Pakeitimas 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio 
bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos 
nustatymo tachografais dalinis keitimas
(2017/0122(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 b dalies 1 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

6b. Bet koks kassavaitinio poilsio 
laikotarpio sutrumpinimas 
kompensuojamas lygiaverčiu poilsio 
laikotarpiu, kuriuo visu iš karto 
pasinaudojama iki trečios savaitės, 
einančios po atitinkamos savaitės, 
pabaigos.

6b. Bet koks kassavaitinio poilsio 
sutrumpinimas kompensuojamas 
lygiaverčiu poilsio laikotarpiu, kuriuo visu 
iš karto pasinaudojama iki trečios savaitės, 
einančios po atitinkamos savaitės, 
pabaigos.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/13

Pakeitimas 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio 
bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos 
nustatymo tachografais dalinis keitimas
(2017/0122(COD))

Tarybos pozicija
1 straipsnio 1 pastraipos 6 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 561/2006
8 straipsnio 6 b dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai pagal 6 dalies trečią pastraipą 
pasinaudojama iš eilės dviem sutrumpintais 
kassavaitinio poilsio laikotarpiais, prieš 
pasinaudojant kitu kassavaitiniu poilsio 
laikotarpiu pasinaudojama poilsio 
laikotarpiu, kuris suteiktas kaip 
kompensacija už tuos du sutrumpintus 
poilsio laikotarpius.“;

Kai pagal 6 dalies trečią pastraipą 
pasinaudojama iš eilės dviem sutrumpintais 
kassavaitinio poilsio laikotarpiais, prieš 
pasinaudojant po to einančiu kassavaitiniu 
poilsio laikotarpiu arba po jo 
pasinaudojama už tuos du sutrumpintus 
kassavaitinio poilsio laikotarpius suteiktu 
kompensaciniu poilsio laikotarpiu.“;

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/14

Pakeitimas 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio 
bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos 
nustatymo tachografais dalinis keitimas
(2017/0122(COD))

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 165/2014
3 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Ne vėliau kaip po trejų metų po 
11 straipsnio antroje pastraipoje nurodytų 
išsamių nuostatų įsigaliojimo toliau 
nurodytose transporto priemonių 
kategorijose, kurios naudojamos kitoje 
valstybėje narėje nei jų registracijos 
valstybė narė, sumontuojami išmanieji 
tachografai, kaip nustatyta šio reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose:

4. Ne vėliau kaip praėjus ketveriems 
metams nuo 11 straipsnio pirmos 
pastraipos antrame sakinyje nurodytų 
išsamių nuostatų, kuriomis nustatytos 
sienų kirtimo ir papildomos veiklos 
registravimo specifikacijos, įsigaliojimo 
metų pabaigos, toliau nurodytose 
transporto priemonėse, kurios naudojamos 
kitoje valstybėje narėje nei jų registracijos 
valstybė narė, sumontuojami išmanieji 
tachografai, kaip nustatyta šio reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Pakeitimas 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
ECR frakcijos vardu

Rekomendacija antrajam svarstymui A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio 
bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio 
poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos 
nustatymo tachografais dalinis keitimas
(2017/0122(COD))

Tarybos pozicija
2 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 165/2014
3 straipsnio 4 a dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. Ne vėliau kaip po ketverių metų po 
11 straipsnio antroje pastraipoje nurodytų 
išsamių nuostatų įsigaliojimo transporto 
priemonėse, kuriose sumontuotas 
išmanusis tachografas, atitinkantis 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
2016/799* IC priedą, naudojamose kitoje 
valstybėje narėje nei jų registracijos 
valstybė narė, sumontuojamas išsamusis 
tachografas, kaip nustatyta šio reglamento 
8, 9 ir 10 straipsniuose.“;

4a. Ne vėliau nei praėjus penkeriems 
metams nuo 11 straipsnio pirmos 
pastraipos antrame sakinyje nurodytų 
išsamių nuostatų, kuriose pateiktos sienų 
kirtimo ir papildomos veiklos registravimo 
specifikacijos, įsigaliojimo transporto 
priemonėse, kuriose sumontuotas 
išmanusis tachografas, atitinkantis 
Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
2016/799 IC priedą, naudojamose kitoje 
valstybėje narėje nei jų registracijos 
valstybė narė, metų pabaigos 
sumontuojamas išsamusis tachografas, kaip 
nustatyta šio reglamento 8, 9 ir 
10 straipsniuose.“;

Or. en


