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Ändringsförslag 218
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, 
Mario Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Dessa välavvägda kriterier bör 
bygga på ett koncept baserat på förares 
tillräckliga koppling till ett territorium i en 
värdmedlemsstat. Därför bör det fastställas 
en tidströskel, efter vilken minimilönen 
och det minsta antalet betalda 
semesterdagar per år i värdmedlemsstaten 
ska tillämpas vid internationella 
transporter. Denna tidströskel bör inte 
gälla för cabotagetransport enligt 
definitionerna i förordningarna 
1072/200918 och 1073/200919, eftersom 
hela transporten äger rum i en 
värdmedlemsstat. Som en följd av detta 
bör den minimilön och det minsta antal 
betalda semesterdagar som gäller i 
värdmedlemsstaten tillämpas på 
cabotagetransport oberoende av frekvensen 
och varaktigheten för de transporter som 
utförs av en förare.

(12) Dessa välavvägda kriterier bör 
bygga på ett koncept baserat på förares 
tillräckliga koppling till ett territorium i en 
värdmedlemsstat. Därför bör det fastställas 
en tidströskel, efter vilken minimilönen 
och det minsta antalet betalda 
semesterdagar per år i värdmedlemsstaten 
ska tillämpas på internationella transporter. 
Den minimilön, de traktamenten, det 
minsta antal betalda semesterdagar, den 
maximala arbetstid och de samtliga 
sociala bestämmelser som gäller i 
värdmedlemsstaten tillämpas även på 
cabotagetransport oberoende av frekvensen 
och varaktigheten för de transporter som 
utförs av en förare.

__________ __________
18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 
oktober 2009 om gemensamma regler för 
tillträde till den internationella marknaden 
för godstransporter på väg (EUT L 300, 
14.11.2009, s. 72).

18 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 
oktober 2009 om gemensamma regler för 
tillträde till den internationella marknaden 
för godstransporter på väg (EUT L 300, 
14.11.2009, s. 72).

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 
oktober 2009 om gemensamma regler för 

19 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 
oktober 2009 om gemensamma regler för 
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tillträde till den internationella marknaden 
för persontransporter med buss och om 
ändring av förordning (EG) nr 561/2006 
(EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

tillträde till den internationella marknaden 
för persontransporter med buss och om 
ändring av förordning (EG) nr 561/2006 
(EUT L 300, 14.11.2009, s. 88).

Or. en
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Ändringsförslag 219
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, 
Mario Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom 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.

utgår

Or. en

Motivering

För att sätta stopp för löneexploatering i länder med höga löner och goda sociala villkor för 
avlönade förare från länder med låga löner och dåliga sociala villkor, bör de förbättrade 
villkoren för förare tillämpas från och med den första arbetsdagen. Den punkt som det 
hänvisas till är därför ogiltig.
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Ändringsförslag 220
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, 
Mario Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom 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.

Medlemsstaterna ska från och med den 
första utstationeringsdagen 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

Motivering

För att sätta stopp för löneexploatering i länder med höga löner och goda sociala villkor för 
avlönade förare från länder med låga löner och dåliga sociala villkor, bör de förbättrade 
villkoren för förare tillämpas från och med den första arbetsdagen.



AM\1180542SV.docx PE621.702v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0206/221

Ändringsförslag 221
Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu, Mara Bizzotto, Danilo Oscar Lancini, 
Mario Borghezio, Marco Zanni, Giancarlo Scottà, Angelo Ciocca
för ENF-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 4 – led a – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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:

(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 det officiella språket i 
värdmedlemsstaten, vilken endast 
innehåller följande information:

Or. en

Motivering

För att tillsynsmyndigheterna till fullo ska förstå och säkert vara medvetna om de 
obligatoriska handlingarna rörande utstationering måste de kunna läsa dem på sitt officiella 
språk.


