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 1.7.2020 A9-0115/16

Pakeitimas 16
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 dalies 6 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 165/2014
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Praėjus trejiems metams po 11 straipsnio 
antroje pastraipoje nurodytų išsamių 
nuostatų, įsigaliojimo, valstybės narės savo 
kontrolės institucijas tinkamu mastu 
aprūpina nuotolinio ankstyvo nustatymo 
įranga, būtina šiame straipsnyje nurodytam 
duomenų perdavimui, atsižvelgdamos į 
savo konkrečius vykdymo užtikrinimo 
reikalavimus ir strategijas. Iki tol valstybės 
narės gali nuspręsti, ar savo kontrolės 
institucijas aprūpinti tokia nuotolinio 
ankstyvo nustatymo įranga.;

Praėjus penkeriems metams po 
11 straipsnio pirmos pastraipos antrame 
sakinyje nurodytų išsamių nuostatų, 
kuriomis nustatomos sienų kirtimo ir 
papildomos veiklos registravimo 
specifikacijos, kaip nurodyta 8 straipsnio 
1 dalies antroje ir trečioje įtraukose, 
įsigaliojimo metų pabaigos, valstybės 
narės savo kontrolės institucijas tinkamu 
mastu aprūpina nuotolinio ankstyvo 
nustatymo įranga, būtina šiame straipsnyje 
nurodytam duomenų perdavimui, 
atsižvelgdamos į savo konkrečius vykdymo 
užtikrinimo reikalavimus ir strategijas.
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1.7.2020 A9-0115/17

Pakeitimas 17
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 dalies 8 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 165/2014
11 straipsnio 1 dalies 3 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip … [18 mėnesių po šio iš 
dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo 
dienos] Komisija priima įgyvendinimo 
aktus, kuriais nustatomos išsamios 
nuostatos, būtinos vienodam taisyklių dėl 
duomenų reikalavimų ir funkcijų, 
įskaitant šio reglamento 8, 9 ir 
10 straipsnius, ir dėl Reglamento (EB) 
Nr. 561/2006 2 straipsnio 1 dalies 
aa punkte nurodytų transporto priemonių 
tachografų sumontavimo, taikymui.

Išbraukta.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/18

Pakeitimas 18
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 dalies 11 punkto d papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 165/2014
34 straipsnio 7 dalies 2 pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip … [18 mėnesių po 
dokumente ST 5112/20 esančios 
direktyvos įsigaliojimo dienos] vairuotojas 
taip pat įveda šalies, į kurią jis įvažiuoja 
kirtęs valstybės narės sieną, simbolį 
pirmojo sustojimo toje valstybėje narėje 
pradžioje. Pirmą kartą sustojama 
artimiausioje įmanomoje sustojimo vietoje 
prie sienos arba kirtus sieną. Kai valstybės 
narės siena kertama keltu arba traukiniu, 
vairuotojas šalies simbolį įveda atvykimo 
uoste ar stotyje.

Ne vėliau kaip [24 mėnesiai po direktyvos, 
kuria nustatomos konkrečios su 
Direktyva 96/71/EB ir 
Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių 
transporto vairuotojų komandiravimo 
taisyklės, įsigaliojimo dienos] vairuotojas 
taip pat įveda šalies, į kurią jis įvažiuoja 
kirtęs valstybės narės sieną, simbolį 
pirmojo sustojimo toje valstybėje narėje 
pradžioje. Pirmą kartą sustojama 
artimiausioje įmanomoje sustojimo vietoje 
prie sienos arba kirtus sieną. Kai valstybės 
narės siena kertama keltu arba traukiniu, 
vairuotojas šalies simbolį įveda atvykimo 
uoste ar stotyje.
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1.7.2020 A9-0115/19

Pakeitimas 19
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
3 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Šis reglamentas įsigalioja [įrašyti datą – 24 
mėnesiai po jo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje].
Jis taikomas nuo [įrašyti datą – 24 
mėnesiai nuo įsigaliojimo datos].
1 straipsnio 9a dalis ir 2 straipsnio 3 dalis 
taikomos nuo 2028 m. gruodžio 31 d. Iki 
tos dienos Reglamento (EB) Nr. 561/2006 
16 straipsnio 3 dalies a punktas ir 
Reglamento (ES) Nr. 165/2014 
36 straipsnio 1 dalies i ir ii punktai ir 
2 dalies ii punktas taikomi tokie, kokie 
buvo suformuluoti iki šiuo reglamentu 
padarytų pakeitimų.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/20

Pakeitimas 20
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
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau 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


