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27.6.2018 A8-0206/167 

Amendement  167 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

 

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 als 

minimumvoorwaarden toe op bestuurders 

in de wegvervoersector, wanneer zij andere 

soorten internationale vervoersactiviteiten 

verrichten zoals gedefinieerd in de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 

1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/168 

Amendement  168 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Ten behoeve van de vaststelling van 

de relevante lidstaat met betrekking tot de 

toepassing van de punten b) en c) van de 

eerste alinea van artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 96/71/EC en het soort activiteit in 

de tweede alinea van lid 2 geldt het 

volgende: 

 (a) de specifieke activiteit is bepalend 

voor de voorwaarden van de lidstaat die 

worden toegepast met betrekking tot de 

punten b) en c) van de eerste alinea van 

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

 (b) het laden van goederen duidt het 

begin van een nieuwe activiteit en de 

beëindiging van voorgaande activiteiten 

aan. 

 (c) voor de activiteit in kwestie gelden 

de voorwaarden van de lidstaat waar het 

lossen moet plaatsvinden. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/169 

Amendement  169 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-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 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. 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. 

2. De lidstaten passen de punten b) en 

c) van de eerste alinea van artikel 3, lid 1, 

van Richtlijn 96/71/EG toe op bestuurders in 

de wegvervoersector die voor de in artikel 1, 

lid 3, onder a), bedoelde ondernemingen 

werken, wanneer zij internationale vervoers- 

of cabotageactiviteiten verrichten zoals 

gedefinieerd in de Verordeningen (EG) 

nr. 1072/2009 en 1073/2009. 

 Bij wijze van uitzondering passen de 

lidstaten 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), van die richtlijn bedoelde 

ondernemingen werken, wanneer zij 

internationale vervoersactiviteiten 

verrichten zoals gedefinieerd in de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 

1073/2009, als deze zijn beperkt tot 

activiteiten die starten vanuit de lidstaat 

waar de wegvervoerondernemer is 

ingeschreven, en rechtstreeks voeren naar 

een andere lidstaat gevolgd door één 
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losactiviteit en/of één laadactiviteit in die 

lidstaat binnen twee werkdagen na 

aankomst en een rechtstreekse terugkeer 

naar de lidstaat waar de 

wegvervoerondernemer is ingeschreven, 

zonder enige cabotageverrichting of ander 

soort verrichting in een andere lidstaat. 

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. 

De lidstaten passen de punten b) en c) van de 

eerste alinea van artikel 3, lid 1, van Richtlijn 

96/71/EG als minimumvoorwaarden toe op 

bestuurders in de wegvervoersector, 

wanneer zij andere soorten internationale 

vervoersactiviteiten verrichten zoals 

gedefinieerd in de Verordeningen (EG) 

nr. 1072/2009 en 1073/2009. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/170 

Amendement  170 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-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 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Ten behoeve van de vaststelling van 

de relevante lidstaat met betrekking tot de 

toepassing van de punten b) en c) van de 

eerste alinea van artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 96/71/EC en het soort activiteit in 

de derde alinea van lid 2 geldt het volgende: 

 (a) de specifieke activiteit is bepalend 

voor de voorwaarden van de lidstaat die 

worden toegepast met betrekking tot de 

punten b) en c) van de eerste alinea van 

artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG. 
 (b) het laden van goederen duidt het 

begin van een nieuwe activiteit en de 

beëindiging van voorgaande activiteiten 

aan. 

 (c) voor de activiteit in kwestie gelden 

de voorwaarden van de lidstaat waar het 

lossen moet plaatsvinden; deze bepaling 

geldt evenwel niet voor de tweede alinea van 

lid 2. 

Or. en 

 

 


