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21.6.2018 A8-0206/125 

Ändringsförslag  125 

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 

Artikel 1 – led 7 – led ca (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Följande punkt ska läggas till: 

 ”5a. En smart färdskrivare, som visar 

var förarna befinner sig under en 56-

dagarsperiod, ska installeras i alla fordon 

som används för internationella 

transporter och cabotagetransporter 

senast den 2 januari 2020.” 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/126 

Ändringsförslag  126 

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 

Artikel 2 – punkt 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller vissa aspekter av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom vägtransportsektorn och av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU avseende administrativa krav 

och kontrollåtgärder för utstationering av 

dessa förare. 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller tillämpningen av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom vägtransportsektorn och av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU avseende administrativa krav 

och kontrollåtgärder för utstationering av 

dessa förare. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/127 

Ändringsförslag  127 

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 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. En smart färdskrivare, som visar 

var förarna befinner sig under en 56-

dagarsperiod, ska installeras i alla fordon 

som används för internationella 

transporter och cabotagetransporter 

senast den 2 januari 2020. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/128 

Ändringsförslag  128 

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 

Artikel 2 – punkt 1b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Transittrafik ligger utanför 

tillämpningsområdet för detta direktiv och 

för direktiv 96/71/EG. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/129 

Ändringsförslag  129 

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 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. 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. 

2. Medlemsstaterna ska 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 eller cabotagetransporter enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/130 

Ändringsförslag  130 

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 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska tillämpa direktiven 

96/71/EG och 2014/67/EU under hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

sådana företag som avses i leden a, b och 

c i artikel 1.3 när de utför vägtransporter 

som en integrerad del av kombinerade 

transporter i enlighet med vad som avses i 

artikel 4 i direktiv 92/106/EEG. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/131 

Ändringsförslag  131 

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 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Vid tillämpning av artikel 3.1, 

första stycket, leden b och c i direktiv 

96/71/EG ska för transporter inom flera 

medlemsstater under samma dag de 

anställningsvillkor som är gynnsammast 

för föraren tillämpas. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/132 

Ändringsförslag  132 

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 

Artikel 2 – punkt 4 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Medlemsstaterna ska för varje 

utstationerad förare införa en skyldighet 

för det vägtransportföretag som är 

etablerat i en annan medlemsstat att via 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI) skicka en enkel 

deklaration till de nationella behöriga 

myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i standardiserad 

elektronisk form som tagits fram och 

gjorts tillgänglig av kommissionen, utan 

onödigt dröjsmål, på alla officiella EU-

språk vilken innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de 

nationella behöriga myndigheterna senast 

vid utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

 

i) Transportföretagets identitet. i) Transportföretagets identitet och, 

om det gäller ett dotterföretag, även 

sätenas adress. 

ii)  Kontaktuppgifterna för en ii)  Kontaktuppgifterna för en 
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trafikansvarig eller andra kontaktpersoner i 

etableringsmedlemsstaten som gör det 

möjligt att kontakta de behöriga 

myndigheterna i den värdmedlemsstat där 

tjänsterna tillhandahålls och sända ut och ta 

emot handlingar eller delgivningar. 

trafikansvarig eller andra kontaktpersoner i 

etableringsmedlemsstaten som gör det 

möjligt att kontakta de behöriga 

myndigheterna i den värdmedlemsstat där 

tjänsterna tillhandahålls och sända ut och ta 

emot handlingar eller delgivningar. 

iii) Det förväntade antalet 

utstationerade förare och deras 

personuppgifter. 

iii) Information om den utstationerade 

föraren, inbegripet följande: 

Personuppgifter, hemvistland, den 

arbetslagstiftning som är tillämplig på 

anställningsavtalet, det land där sociala 

avgifter betalas samt 

socialförsäkringsnumret. 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum. 

iv) Planerade start- och slutdatum för 

varje utstationering av arbetstagare, utan 

att detta påverkar en eventuell 

förlängning om så krävs på grund av 

oförutsebara omständigheter. 

v) Registreringsnumren för fordon 

som används vid utstationeringen. 

v) Registreringsnumren för fordon 

som används vid utstationeringen. 

vi) Typen av transporttjänster, dvs. 

godstransport, personbefordran, 

internationell transport, cabotagetransport. 

vi) Typen av transporttjänster, dvs. 

godstransport, personbefordran, 

internationell transport, cabotagetransport. 

 Den enkla deklaration som avses i första 

stycket får omfatta högst sex månader och 

ska uppdateras elektroniskt av 

vägtransportoperatören i enlighet med 

den aktuella faktiska situationen utan 

onödigt dröjsmål. 

 4a. Medlemsstaterna får införa 

följande ytterligare administrativa krav 

och kontrollåtgärder: 

(b) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

utstationeringsdeklarationen och bevis på 
att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

(a) En skyldighet för 

vägtransportföretaget att  förse föraren 

med följande dokument, i pappersform 

eller elektronisk form, i syfte att uppvisas 

vid vägkontroller: 

 i)  En kopia av den enkla deklaration 
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som avses i punkt 4. 

 ii)  Bevis på att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, såsom avses i artikel 

8 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

 iii)  Den elektroniska fraktsedeln (e-

CMR). 

 iv)  En kopia av anställningsavtalet på 

ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten, eller på engelska. 

 v)  En kopia av de senaste två 

månadernas lönebesked. 

(c) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, färdskrivardata, och särskilt 

landskoderna för medlemsstater där föraren 

har befunnit sig vid utförandet av 

internationella vägtransporter eller 

cabotagetransporter. 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, relevanta färdskrivardata, 

och särskilt förarkortet med de 

registrerade gränspassagerna och 
landskoderna för medlemsstater där föraren 

har befunnit sig vid utförandet av 

internationella vägtransporter eller 

cabotagetransporter. 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i 

artikel 3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, 

översatt till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

(c) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 
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handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

handlingar som avses i led aoch led b, 

inbegripet kopior av relevanta lönebesked, 

på begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten utan onödigt dröjsmål. 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet 

eller anställningsförhållandet (EGT 

L 288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/133 

Ändringsförslag  133 

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 

Artikel 2 – punkt 4b (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. Medlemsstaterna får införa andra 

administrativa krav och kontrollåtgärder 

om situationerna eller 

händelseutvecklingen tyder på att 

befintliga administrativa krav och 

kontrollåtgärder inte är tillräckliga eller 

verkningsfulla nog för att efterlevnaden 

av de krav som fastställs i direktiv 

96/71/EG , [direktiv 2014/67/EU] och det 

här direktivet effektivt ska kunna 

kontrolleras, förutsatt att kraven och 

åtgärderna är motiverade och 

proportionella. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/134 

Ändringsförslag  134 

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 

Artikel 2 – punkt 4c (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4c. Medlemsstaterna ska underrätta 

kommissionen och informera 

tjänsteleverantörerna om alla åtgärder 

som avses i punkt 4a och som de tillämpar 

eller har genomfört. Kommissionen ska 

underrätta övriga medlemsstater om dessa 

åtgärder. Informationen till 

tjänstetillhandahållarna ska göras 

allmänt tillgänglig på den nationella 

webbplats som avses i artikel 5 i direktiv 

2014/67/EU. Kommissionen ska noga 

övervaka tillämpningen av de åtgärder 

som avses i punkt 4c och bedöma 

huruvida de överensstämmer med 

unionsrätten och i förekommande fall 

vidta nödvändiga åtgärder inom ramen 

för sin befogenhet enligt EUF-fördraget. 

Kommissionen ska regelbundet 

rapportera till rådet om åtgärder om vilka 

den underrättats av medlemsstaterna och 

vid behov ge en lägesrapport om sin 

analys eller bedömning. 

Or. en 

 

 


