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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0206/156 

Muudatusettepanek  156 

Wim van de Camp 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 1 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide 

suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi 

artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 

ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid 

tegelevad määrustes 1072/2009 ja 

1073/2009 määratletud rahvusvaheliste 

vedudega ja nad lähetatakse kõnealusele 

territooriumile oma ülesannete täitmiseks 

kuni kolmeks päevaks ühe kalendrikuu 

jooksul. 

Liikmesriigid ei kohalda direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c autoveosektori sõidukijuhtide 

suhtes, kes töötavad kõnealuse direktiivi 

artikli 1 lõike 3 punktis a osutatud 

ettevõtjate juures, kui sõidukijuhid 

tegelevad määrustes 1072/2009 ja 

1073/2009 määratletud rahvusvaheliste 

vedudega ja nad lähetatakse kõnealusele 

territooriumile oma ülesannete täitmiseks 

kuni viieks päevaks ühe kalendrikuu 

jooksul. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0206/157 

Muudatusettepanek  157 

Wim van de Camp 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 2 – lõik 2 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kui lähetus kestab kauem kui kolm päeva, 

siis kohaldavad liikmesriigid direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c kogu oma territooriumile 

lähetamise perioodi puhul esimeses lõigus 

osutatud ühe kalendrikuu jooksul. 

Kui lähetus kestab kauem kui viis päeva, 

siis kohaldavad liikmesriigid direktiivi 

96/71/EÜ artikli 3 lõike 1 esimese lõigu 

punkte b ja c kogu oma territooriumile 

lähetamise perioodi puhul esimeses lõigus 

osutatud ühe kalendrikuu jooksul. 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0206/158 

Muudatusettepanek  158 

Wim van de Camp 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt a 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(a) käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi 

territooriumil veedetud alla kuue tunni 

pikkust tööaega poole tööpäevana; 

(a) käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi 

territooriumil veedetud alla üheksa tunni 

pikkust tööaega poole tööpäevana; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

27.6.2018 A8-0206/159 

Muudatusettepanek  159 

Wim van de Camp 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Raport A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Täitmise tagamise nõuded ja konkreetsed õigusnormid sõidukijuhtide lähetamiseks 

autoveosektoris 

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

 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt b 

 
Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(b) käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi 

territooriumil veedetud vähemalt kuue 

tunni pikkust tööaega täistööpäevana; 

(b) käsitatakse vastuvõtva liikmesriigi 

territooriumil veedetud vähemalt üheksa 

tunni pikkust tööaega täistööpäevana; 

Or. en 

 


