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Amendement  156 

Wim van de Camp 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de 

sector van het wegvervoer 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten passen de punten b) en c) van 

de eerste alinea van artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 96/71/EG niet toe op bestuurders 

in de wegvervoersector die voor de in 

artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde 

ondernemingen werken, wanneer zij 

internationale vervoersactiviteiten 

verrichten zoals gedefinieerd in de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 

1073/2009 als de periode waarin die 

bestuurders voor de uitvoering van die 

activiteiten op hun grondgebied ter 

beschikking zijn gesteld, korter is dan of 

even lang is als [3] dagen in één 

kalendermaand. 

De lidstaten passen de punten b) en c) van 

de eerste alinea van artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 96/71/EG niet toe op bestuurders 

in de wegvervoersector die voor de in 

artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde 

ondernemingen werken, wanneer zij 

internationale vervoersactiviteiten 

verrichten zoals gedefinieerd in de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 

1073/2009 als de periode waarin die 

bestuurders voor de uitvoering van die 

activiteiten op hun grondgebied ter 

beschikking zijn gesteld, korter is dan of 

even lang is als [5] dagen in één 

kalendermaand. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/157 

Amendement  157 

Wim van de Camp 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de 

sector van het wegvervoer 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de periode van terbeschikkingstelling 

langer is dan [3] dagen passen de lidstaten 

de punten b) en c) van de eerste alinea van 

artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG toe 

op de volledige periode van 

terbeschikkingstelling op hun grondgebied 

gedurende de in de eerste alinea genoemde 

periode van één kalendermaand. 

Als de periode van terbeschikkingstelling 

langer is dan [5] dagen passen de lidstaten 

de punten b) en c) van de eerste alinea van 

artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG toe 

op de volledige periode van 

terbeschikkingstelling op hun grondgebied 

gedurende de in de eerste alinea genoemde 

periode van één kalendermaand. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/158 

Amendement  158 

Wim van de Camp 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de 

sector van het wegvervoer 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 3 – letter a 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) een dagelijkse werktijd van minder 

dan zes uur op het grondgebied van een 

gastlidstaat wordt beschouwd als een halve 

dag; 

(a) een dagelijkse werktijd van minder 

dan negen nuur op het grondgebied van 

een gastlidstaat wordt beschouwd als een 

halve dag; 

Or. en 
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Amendement  159 

Wim van de Camp 

namens de PPE-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor het detacheren van bestuurders in de 

sector van het wegvervoer 

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

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 3 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) een dagelijkse werktijd van zes uur 

of langer op het grondgebied van een 

gastlidstaat wordt beschouwd als een 

volledige dag; 

(b) een dagelijkse werktijd van 

negen uur of langer op het grondgebied 

van een gastlidstaat wordt beschouwd als 

een volledige dag; 

Or. en 

 


