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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0206/156 

Τροπολογία  156 

Wim van de Camp 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 

των οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 3 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 

παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχεία β) 

και γ) της οδηγίας 96/71/ΕΚ στους 

οδηγούς του τομέα των οδικών μεταφορών 

που απασχολούνται από τις επιχειρήσεις 

που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 

3 στοιχείο α) της εν λόγω οδηγίας, όταν 

εκτελούν διεθνείς μεταφορές, όπως 

ορίζονται με τους κανονισμούς 1072/2009 

και 1073/2009, και εφόσον η περίοδος 

απόσπασης στο έδαφός τους για την 

εκτέλεση των εν λόγω μεταφορών είναι 

μικρότερη ή ίση με 5 ημέρες κατά τη 

διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0206/157 

Τροπολογία  157 

Wim van de Camp 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 

των οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 3 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Όταν η περίοδος απόσπασης είναι 

μεγαλύτερη από 5 ημέρες, τα κράτη μέλη 

εφαρμόζουν το άρθρο 3 παράγραφος 1 

πρώτο εδάφιο στοιχεία β) και γ) της 

οδηγίας 96/71/ΕΚ για ολόκληρη την 

περίοδο απόσπασης στο έδαφός τους κατά 

τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα που 

αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0206/158 

Τροπολογία  158 

Wim van de Camp 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 

των οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των έξι ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

α) ημερήσιος χρόνος εργασίας 

μικρότερος των εννέα ωρών στο έδαφος 

κράτους μέλους υποδοχής θεωρείται μισή 

ημέρα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

27.6.2018 A8-0206/159 

Τροπολογία  159 

Wim van de Camp 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Απαιτήσεις επιβολής και θέσπιση ειδικών κανόνων για την απόσπαση οδηγών στον τομέα 

των οδικών μεταφορών 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας έξι 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

β) ημερήσιος χρόνος εργασίας εννέα 

ωρών ή περισσότερο στο έδαφος κράτους 

μέλους υποδοχής θεωρείται ολόκληρη 

ημέρα· 

Or. en 

 


