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21.6.2018 A8-0206/105 

Ändringsförslag  105 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) För att skapa en säker, effektiv och 

socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det 

nödvändigt att säkerställa tillfredsställande 

arbetsvillkor och socialt skydd för förare, å 

ena sidan, och lämpliga affärsvillkor och 

lämpliga villkor som främjar rättvis 

konkurrens för operatörer, å andra sidan. 

(1) Fri rörlighet för arbetstagare, 

etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster är grundläggande 

principer på den inre marknaden. De 

fastställs i fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt (EUF-fördraget) 

och är nödvändiga för en väl fungerande 

inre marknad. För att skapa en säker, 

effektiv och socialt ansvarsfull 

vägtransportsektor är det nödvändigt att 

säkerställa balans mellan fri rörlighet för 

transporttjänster och arbetsvillkor, lika 

behandling och socialt skydd för förare 

och ett konkurrenskraftigt och rättvist 

affärsklimat för operatörer. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/106 

Ändringsförslag  106 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 1a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I sitt tal om tillståndet i unionen 

den 13 september 2017 meddelade 

kommissionens ordförande att en 

europeisk arbetsmyndighet skulle inrättas. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/107 

Ändringsförslag  107 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 2 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Den höga rörlighet som är 

förbunden med vägtransporttjänster kräver 

särskild uppmärksamhet när det gäller att 

säkerställa att förare kan dra nytta av de 

rättigheter till vilka de är berättigade och 

att operatörer inte ställs inför 

oproportionerliga administrativa hinder 
som i onödan begränsar deras frihet att 

tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. 

(2) Den höga rörlighet som är 

förbunden med vägtransporttjänster kräver 

särskild uppmärksamhet när det gäller att 

säkerställa att förare kan dra nytta av de 

rättigheter till vilka de är berättigade och 

att rättvisa och lika villkor upprätthålls, 

samtidigt som man respekterar friheten att 

tillhandahålla tjänster. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/108 

Ändringsförslag  108 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Vägtransportsektorn är kraftigt 

konkurrensutsatt och karakteriseras av en 

specifik typ av snedvridning som har 

uppstått genom att operatörer har 

missbrukat forum shopping för att få ner 

eller undvika lönekostnader och sociala 

avgifter eller andra sociala och 

arbetsrelaterade villkor, vilket tidigare har 

lett till en kapplöpning om att nå så låga 

kostnader som möjligt. En fungerande 

inre marknad måste bygga på lika villkor. 

Därför krävs det ytterligare åtgärder för 

att förhindra vägtransportföretagens 

otillbörliga affärsmetoder genom forum 

shopping, bland annat genom 

övergripande åtgärder inom europeisk 

bolagsrätt, för att sätta stopp för s.k. 

regime shopping och regelarbitrage av 

vägtransportoperatörer. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/109 

Ändringsförslag  109 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 3 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Balansen mellan åtgärder för att 

förbättra de sociala villkoren och 

arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, 

och åtgärder för att underlätta utövandet 

av friheten att tillhandahålla 

vägtransporttjänster som bygger på rättvis 

konkurrens mellan nationella och utländska 

operatörer, å andra sidan, är avgörande för 

en väl fungerande inre marknad. 

(3) Balansen mellan åtgärder för att 

underlätta utövandet av friheten att 

tillhandahålla vägtransporttjänster som 

bygger på icke-diskriminerande 

konkurrens mellan nationella och utländska 

operatörer, minskning av onödiga 

administrativa bördor samt förbättring av 

förarnas sociala villkor och arbetsvillkor 
är avgörande för en väl fungerande 

vägtransportsektor på den inre 

marknaden. 

Or. en 



 

AM\1157245SV.docx  PE621.702v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

 

21.6.2018 A8-0206/110 

Ändringsförslag  110 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) En adekvat, effektiv och 

konsekvent tillämpning av 

arbetstidsbestämmelserna är av avgörande 

betydelse för att man ska kunna skydda 

förarnas arbetsvillkor och förhindra 

snedvridningar av konkurrensen på grund 

av bristande efterlevnad. Därför är det 

önskvärt att utvidga de befintliga enhetliga 

tillsynskraven i direktiv 2006/22/EG så att 

de omfattar kontroll av att de 

arbetstidsbestämmelser som anges i 

direktiv 2002/15/EU efterlevs. 

(5) En adekvat, effektiv och 

konsekvent tillämpning av 

arbetstidsbestämmelserna är av avgörande 

betydelse för att man ska kunna skydda 

förarnas arbetsvillkor och förhindra 

snedvridningar av konkurrensen på grund 

av bristande efterlevnad. Därför är det 

önskvärt att utvidga de befintliga enhetliga 

tillsynskraven i direktiv 2006/22/EG så att 

de omfattar kontroll av att de 

arbetstidsbestämmelser som anges i 

direktiv 2002/15/EU efterlevs. De 

vägkontroller som fastställs i direktiv 

2002/15/EU bör begränsas till arbetstid 

per vecka och per dygn, raster, 

viloperioder och nattarbete. Andra 

skyldigheter som följer av direktiv 

2002/15/EG bör kontrolleras i 

operatörens lokaler. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/111 

Ändringsförslag  111 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 6 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Det administrativa samarbetet 

mellan medlemsstaterna när det gäller 

genomförandet av sociallagstiftningen 

inom vägtransportsektorn har visat sig vara 

otillräckligt, vilket gör gränsöverskridande 

tillsyn svårare, mer ineffektiv och mindre 

konsekvent. Det är därför nödvändigt att 

inrätta en ram för effektiv kommunikation 

och ömsesidig assistans, inbegripet utbyte 

av uppgifter om överträdelser och 

information om god praxis i tillsynen. 

(6) Det administrativa samarbetet 

mellan medlemsstaterna och unionens stöd 

när det gäller genomförandet av 

sociallagstiftningen inom 

vägtransportsektorn har visat sig vara 

otillräckligt, vilket gör gränsöverskridande 

tillsyn svårare, mer ineffektiv och mindre 

konsekvent. Det är därför nödvändigt att 

inrätta en ram för effektiv kommunikation 

och ömsesidig assistans, inbegripet utbyte 

av uppgifter om överträdelser och 

information om god praxis i tillsynen. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/112 

Ändringsförslag  112 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 9 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Svårigheter har också upplevts vid 

tillämpning av bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG15 och reglerna om de 

administrativa kraven i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/67/EU16 på den 

mycket rörliga vägtransportsektorn. De 

okoordinerade nationella åtgärderna 

avseende tillämpningen och 

verkställigheten av bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare inom 

vägtransportsektorn har genererat stora 

administrativa bördor för utländska 

operatörer i EU. Detta ledde till onödiga 

begränsningar av friheten att 

tillhandahålla gränsöverskridande 

vägtransportjänster, med negativa 

sidoeffekter på sysselsättningen. 

(9) Svårigheter har också upplevts vid 

tillämpning av bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG15 och reglerna om de 

administrativa kraven i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/67/EU16 på den 

mycket rörliga vägtransportsektorn. De 

okoordinerade nationella åtgärderna 

avseende tillämpningen och 

verkställigheten av bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare inom 

vägtransportsektorn har genererat stora 

administrativa bördor för operatörer i EU 

och har skapat illojal konkurrens mellan 

företagen inom sektorn. 

__________________ __________________ 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster (EGT L 

18, 21.1.1997, s. 1). 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster (EGT L 

18, 21.1.1997, s. 1). 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 
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utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/113 

Ändringsförslag  113 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 9a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Underlåtelse att följa reglerna för 

etablering av ett internationellt 

vägtransportföretag skapar skillnader på 

den inre marknaden och bidrar till illojal 

konkurrens mellan företagen. Villkoren 

för etablering av internationella företag 

bör därför skärpas och bli mer 

lättkontrollerade, för att i synnerhet 

motverka att så kallade brevlådeföretag 

startas. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/114 

Ändringsförslag  114 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

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 

Skäl 10 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Kommissionen erkände i sitt 

förslag av den 8 mars 201617 för översynen 

av direktiv 96/71/EG att genomförandet av 

det direktivet ger upphov till särskilda 

rättsliga frågor och svårigheter i den 

mycket rörliga vägtransportsektorn och 

konstaterade att dessa problem lämpligast 

behandlas genom sektorsspecifik 

lagstiftning om vägtransporter. 

(10) Kommissionen erkände i sitt 

förslag av den 8 mars 201617 för översynen 

av direktiv 96/71/EG att genomförandet av 

det direktivet i den mycket rörliga 

vägtransportsektorn ger upphov till 

särskilda rättsliga frågor och svårigheter 

och konstaterade att dessa problem 

lämpligast behandlas genom 

sektorsspecifik lagstiftning om 

vägtransporter. Med hänsyn till att 

transportsektorn är en av de mest utsatta 

sektorerna måste bestämmelserna om 

minimiskydd i direktiv 96/71/EG dock 

tillämpas på alla arbetstagare. 

__________________ __________________ 

17 COM(2016)128 17 COM(2016)128 

Or. en 

 

 


