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(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 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 eller 

cabotagekørsel som defineret i forordning 

(EF) nr. 1072/2009 og (EF) 

nr. 1073/2009. 

 Uanset ovenstående anvender 

Medlemsstaterne 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 denne 

begrænser sig til en transport, der udgår 

fra den medlemsstat, 

vejtransportoperatøren er registreret i, og 

foretages direkte til en anden medlemsstat 

efterfulgt af én aflæsning og/eller én 

læsning i den pågældende medlemsstat 

inden for 2 arbejdsdage efter ankomst og 

direkte tilbage til den medlemsstat, som 

vejtransportoperatøren er registreret i, og 

denne transport ikke omfatter 

cabotagekørsel eller andre kørselstyper i 
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andre medlemsstater. 

Or. en 

 


