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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0205/103 

Muudatusettepanek  103 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid 

ning sõidumeerikute abil positsioneerimine 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 b) Artikli 6 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

2. Iganädalane sõiduaeg ei tohi ületada 56 

tundi ja viia direktiivis 2002/15/EÜ 

sätestatud iganädalase tööaja ülemmäära 

ületamiseni. 

„2. Iganädalane sõiduaeg ei tohi ületada 48 

tundi ega viia kunagi direktiivis 

2002/15/EÜ sätestatud iganädalase tööaja 

ülemmäära ületamiseni.“ 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 

Selgitus 

Sellega viiakse iganädalane sõiduaeg kooskõlla Euroopa kodanike tavapärase tööajaga, nagu on 

sätestatud direktiivis 2003/88/EÜ. 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0205/104 

Muudatusettepanek  104 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid 

ning sõidumeerikute abil positsioneerimine 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 6 – lõige 3 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (2 c) Artikli 6 lõiget 3 muudetakse 

järgmiselt: 

3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe nädala 

kohta ei tohi ületada 90 tundi. 

„3. Sõiduaeg summeeritult iga kahe nädala 

kohta ei tohi ületada 80 tundi.“ 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0205/105 

Muudatusettepanek  105 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid 

ning sõidumeerikute abil positsioneerimine 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 7 – lõige 1 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3 a) Artikli 7 lõiget 1 muudetakse 

järgmiselt: 

Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi 

teeb juht vähemalt 45minutilise katkematu 

vaheaja, kui ta ei alusta puhkeperioodi. 

„Pärast nelja ja poole tunnist sõiduperioodi 

teeb juht vähemalt 60-minutilise 

katkematu vaheaja, kui ta ei alusta 

puhkeperioodi.“ 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0205/106 

Muudatusettepanek  106 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid 

ning sõidumeerikute abil positsioneerimine 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 b (uus) 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 7 – lõige 2 

 
Kehtiv tekst Muudatusettepanek 

 (3 b) Artikli 7 lõiget 2 muudetakse 

järgmiselt: 

Nimetatud vaheaja asemel võib olla 

vähemalt 15 minuti pikkune vaheaeg, 

millele järgneb vähemalt 30 minuti 

pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud 

sõiduaja suhtes nii, et järgitakse lõike 1 

sätteid. 

„Nimetatud vaheaja asemel võib olla 

vähemalt 30 minuti pikkune vaheaeg, 

millele järgneb vähemalt 30 minuti 

pikkune vaheaeg, mõlemad on sobitatud 

sõiduaja suhtes nii, et järgitakse lõike 1 

sätteid.“ 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0205/107 

Muudatusettepanek  107 

Keith Taylor 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Raport A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Maksimaalne ööpäevane ja iganädalane sõiduaeg, minimaalsed vaheajad ja puhkeperioodid 

ning sõidumeerikute abil positsioneerimine 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 561/2006 

Artikkel 15 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(9) Artikkel 15 asendatakse 

järgmisega: 

välja jäetud 

„Artikkel 15  

Liikmesriigid tagavad, et artikli 3 punktis 

a nimetatud sõidukite juhtide suhtes 

kohaldatakse riiklikke eeskirju, mis 

pakuvad lubatud sõiduaegade ja 

ettenähtud vaheaegade ning kohustuslike 

puhkeperioodide osas kohast kaitset. 

Liikmesriigid teavitavad komisjoni selliste 

juhtide suhtes kohaldatavatest 

asjakohastest riiklikest eeskirjadest.“ 

 

Or. en 

 


