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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0206/156 

Ändringsförslag  156 

Wim van de Camp 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst fem dagar under en 

kalendermånad. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0206/157 

Ändringsförslag  157 

Wim van de Camp 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Om utstationeringsperioden är längre än 5 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0206/158 

Ändringsförslag  158 

Wim van de Camp 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än nio timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0206/159 

Ändringsförslag  159 

Wim van de Camp 

för PPE-gruppen 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

(b) En daglig arbetsperiod på nio 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

Or. en 

 


