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27.6.2018 A8-0206/156 

Tarkistus  156 

Wim van de Camp 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – 1 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 

96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen 

alan kuljettajiin, joiden työnantaja on 

kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun 

suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 

1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä 

kansainvälistä kuljetustoimintaa, jos 

työntekijä lähetetään niiden alueelle tämän 

toiminnan hoitamista varten enintään 

3 päivän ajaksi yhden kalenterikuukauden 

aikana. 

Jäsenvaltiot eivät saa soveltaa direktiivin 

96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisen 

alakohdan b ja c alakohtaa tieliikenteen 

alan kuljettajiin, joiden työnantaja on 

kyseisen direktiivin 1 artiklan 3 kohdan 

a alakohdassa tarkoitettu yritys, kun 

suoritetaan asetuksissa (EY) N:o 

1072/2009 ja 1073/2009 määriteltyä 

kansainvälistä kuljetustoimintaa, jos 

työntekijä lähetetään niiden alueelle tämän 

toiminnan hoitamista varten enintään 

5 päivän ajaksi yhden kalenterikuukauden 

aikana. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/157 

Tarkistus  157 

Wim van de Camp 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 2 kohta – 2 alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

Jos työntekijä lähetetään pidemmäksi kuin 

3 päivän ajaksi, jäsenvaltioiden on 

sovellettava direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja c 

alakohtaa koko sen ajan, jonka työntekijä 

on lähetettynä niiden alueella 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

yhden kalenterikuukauden aikana. 

Jos työntekijä lähetetään pidemmäksi kuin 

5 päivän ajaksi, jäsenvaltioiden on 

sovellettava direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 

1 kohdan ensimmäisen alakohdan b ja 

c alakohtaa koko sen ajan, jonka työntekijä 

on lähetettynä niiden alueella 

ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 

yhden kalenterikuukauden aikana. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/158 

Tarkistus  158 

Wim van de Camp 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 kohta – a alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

a) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 

vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on 

lyhyempi kuin kuusi tuntia, on pidettävä 

puolena päivänä; 

a) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 

vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on 

lyhyempi kuin yhdeksän tuntia, on 

pidettävä puolena päivänä; 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/159 

Tarkistus  159 

Wim van de Camp 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Mietintö A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevat 

valvontavaatimukset ja erityiset säännöt 

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

 

Ehdotus direktiiviksi 

2 artikla – 3 kohta – b alakohta 

 
Komission teksti Tarkistus 

b) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 

vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on 

vähintään kuusi tuntia, on pidettävä 

täytenä päivänä; 

b) vastaanottavan jäsenvaltion alueella 

vietettyä päivittäistä työaikaa, joka on 

vähintään yhdeksän tuntia, on pidettävä 

täytenä päivänä; 

Or. en 

 


