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Betænkning A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 

vejtransportsektoren 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 5 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Or. en 
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vejtransportsektoren 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 5 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Or. en 
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Betænkning A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 

vejtransportsektoren 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under ni timer på en værtsmedlemsstats 

område som en halv dag 

Or. en 
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Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 

vejtransportsektoren 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på ni timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

Or. en 

 


