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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/751

Ändringsförslag 751
Andrey Novakov

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.

En förare ska inte anses vara 
utstationerad i den mening som avses i 
direktiv 96/71/EG när föraren utför 
bilaterala internationella transporter.
Vid tillämpning av detta direktiv avses 
med en bilateral godstransport 
förflyttningen av gods, på grundval av ett 
transportavtal, från 
etableringsmedlemsstaten, såsom den 
definieras i artikel 2.8 i förordning (EG) 
nr 1071/2009, eller från ett tredjeland 
eller från den första gränsövergången vid 
EU:s yttre gräns till en annan 
medlemsstat eller ett tredjeland, eller från 
en annan medlemsstat eller ett tredjeland 
till etableringsmedlemsstaten.
2a) Medlemsstaterna ska också 
tillämpa undantaget i artikel 2 vad gäller 
godstransporter när en förare utför upp 
till tio internationella 
tredjelandstransporter inom en period av 
en månad. Enligt bedömning utförs 
sådana transporter under utresan eller 
efter den sista bilaterala internationella 
transporten eller under återresan till 
etableringsmedlemsstaten.
2ab) Vid tillämpning av detta direktiv 
avses med en internationell 
tredjelandstransport förflyttningen av 
gods, på grundval av ett transportavtal, 
mellan två andra medlemsstater än den 
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medlemsstat där det företag som utför 
transporten är etablerat. Om de villkor 
som anges i artikel 2a inte är uppfyllda 
ska medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1 
första stycket led b och c i direktiv 
96/71/EG för hela utstationeringsperioden 
på deras territorium i samband med 
utförandet av internationella 
tredjelandstransporter.
2b) En förare som utför tillfällig eller 
regelbunden internationell 
persontransport enligt definitionen i 
förordning (EG) nr 1073/2009 ska inte 
anses vara utstationerad i enlighet med 
direktiv 96/71/EG när passagerare tas upp 
i etableringsmedlemsstaten och släpps av i 
en annan medlemsstat eller ett tredjeland, 
passagerare tas upp i en medlemsstat eller 
i ett tredjeland och släpps av i 
etableringsmedlemsstaten, eller 
passagerare tas upp och släpps av i 
etableringsmedlemsstaten för lokala 
utflykter enligt definitionen i förordning 
(EG) nr 1073/2009.
2c) En förare som utför cabotagetrafik 
enligt definitionen i förordningarna (EG) 
nr 2009/2009 och 1073/2009 ska anses 
vara utstationerad enligt direktiv 
96/71/EG. Trots artikel 2.1 i direktiv 
96/71/EG ska en förare inte anses vara 
utstationerad till territoriet i en 
medlemsstat när föraren kör igenom detta 
utan att lasta på eller av gods och utan att 
ta upp eller släppa av passagerare.
2d) När föraren utför den inledande 
eller avslutande vägetappen av en 
kombinerad transport enligt definitionen i 
direktiv 92/106/EEG ska föraren inte 
anses vara utstationerad i enlighet med 
direktiv 96/71/EG om vägetappen i sig 
utgör en bilateral transport enligt 
definitionen i punkt 2.
2e) Medlemsstaterna ska, i 
överensstämmelse med direktiv 
2014/67/EU, säkerställa att de 
anställningsvillkor som avses i artikel 3 i 
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direktiv 96/71/EG och som fastställs i 
kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 
och 3.8 i det direktivet görs tillgängliga 
för transportföretag från andra 
medlemsstater och för utstationerade 
förare på ett lättillgängligt och 
insynsvänligt sätt. Den relevanta 
informationen ska framför allt omfatta de 
olika ersättningarna och de komponenter 
som ingår i dessa, inbegripet de 
komponenter som ingår i ersättningen 
enligt lokalt eller regionalt tillämpliga 
kollektivavtal, metoden för att beräkna 
den ersättning som ska betalas ut samt, i 
relevanta fall, kriterierna för att ingå i 
olika lönekategorier. I enlighet med 
direktiv (EU) 2018/957 om ändring av 
direktiv 96/71/EG ska transportföretag 
inte beläggas med sanktioner till följd av 
åsidosättande av komponenter i 
ersättningen, metoden för att beräkna den 
ersättning som ska betalas ut samt, i 
relevanta fall, kriterierna för att ingå i de 
olika lönekategorierna, om inte dessa är 
allmänt tillgängliga.
2f) Transportföretag som är 
etablerade i tredjeländer ska inte få en 
förmånligare behandling än de 
transportföretag som är etablerade i 
medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska 
genomföra åtgärder motsvarande dem i 
direktiv 96/71/EG och i detta direktiv 
[XX/XX] (lex specialis) i sina bilaterala 
avtal med tredjeländer när de beviljar 
tillträde till EU-marknaden för 
vägtransportföretag som är etablerade i 
dessa tredjeländer. Medlemsstaterna ska 
också sträva efter att genomföra sådana 
likvärdiga åtgärder inom ramen för 
multilaterala avtal med tredjeländer. 
Medlemsstaterna ska meddela 
kommissionen de relevanta 
bestämmelserna i sina bilaterala och 
multilaterala avtal med tredjeländer. För 
att säkerställa ordentlig kontroll av dessa 
likvärdiga åtgärder som gäller 
utstationeringen av operatörer från 
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tredjeländer ska medlemsstaterna 
säkerställa att de reviderade reglerna i 
förordning (EU) XXX/XXX avseende 
positionsbestämning med hjälp av 
färdskrivare [förordning om ändring av 
förordning 165/2014] genomförs inom 
ramen för den europeiska 
överenskommelsen om 
arbetsförhållanden för 
fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Ändringsförslag 752
Andrey Novakov

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 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 som är 
längre än sex timmar och som tillbringas 
på en värdmedlemsstats territorium ska 
räknas som en hel dag.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Ändringsförslag 753
Andrey Novakov

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 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Raster och viloperioder samt tid då 
arbetstagaren är tillgänglig som tillbringas 
på en värdmedlemsstats territorium ska 
räknas som arbetsperiod.

(c) Raster och viloperioder utanför 
den tid då arbetstagaren är tillgänglig som 
tillbringas på en värdmedlemsstats 
territorium ska inte räknas som 
arbetsperiod.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Ändringsförslag 754
Andrey Novakov

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 b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(b) En skyldighet för föraren att bevara 
och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 
ute på vägarna, i pappersform eller 
elektronisk form, utan att detta skapar 
onödig byråkrati, 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.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Ändringsförslag 755
Andrey Novakov

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 d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(d) En skyldighet för föraren att bevara 
och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 
ute på vägarna, i pappersform eller 
elektronisk form, utan att detta skapar 
onödig byråkrati, 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.

__________________ __________________
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).

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. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Ändringsförslag 756
Andrey Novakov

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 e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(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.

(e) En skyldighet för föraren att 
tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute 
på vägarna, i pappersform eller elektronisk 
form, en kopia av deras lönebesked från 
den senaste månaden. Under 
vägkontrollen ska föraren tillåtas ta kontakt 
med sitt huvudkontor, den trafikansvarige 
eller andra personer eller organ som kan 
tillhandahålla denna kopia.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Ändringsförslag 757
Andrey Novakov

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 f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(f) En skyldighet för 
vägtransportoperatören att överlämna, efter 
utstationeringsperioden, i pappersform 
eller i elektronisk form, kopior av 
handlingar som avses i leden b, c och e, på 
begäran av myndigheterna i 
värdmedlemsstaten inom en rimlig 
tidsperiod.

(f) En skyldighet för 
vägtransportoperatören att överlämna, efter 
utstationeringsperioden, i pappersform 
eller i elektronisk form, kopior av de 
handlingar som avses i leden b, c och e, på 
begäran av myndigheterna i 
värdmedlemsstaten inom en rimlig 
tidsperiod som båda sidor godkänt.

Or. bg


