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Ändringsförslag  23 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Beaktandeled 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1, 

med beaktande av fördraget om Europeiska 

unionens funktionssätt, särskilt artikel 91.1 

och leden a och b i artikel 153.1 jämförda 

med artikel 153.2, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  24 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 hör till de 

grundläggande principerna för den inre 

marknaden i unionen. De fastställs i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) och är 

nödvändiga för en välfungerande inre 

marknad. Genomförandet och 

verkställandet av dessa principer 

vidareutvecklas av unionen i syfte att 

garantera lika villkor för företag, 

motverka att reglerna kringgås, 

respektera arbetstagarnas rättigheter, 

förbättra arbetsvillkoren och öka den 

sociala sammanhållningen mellan 

medlemsstaterna. För att skapa en säker, 

effektiv och socialt ansvarsfull 

vägtransportsektor är det därför 

nödvändigt att säkerställa lika lön för lika 

arbete på samma arbetsplats, anständiga 
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arbetsvillkor och socialt skydd för förare, å 

ena sidan, och lämpliga affärsvillkor och 

lämpliga villkor som främjar rättvis 

konkurrens för operatörer, å andra sidan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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) För att skapa en säker, effektiv och 

socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det 

nödvändigt att säkerställa balans mellan 

fri rörlighet för tjänster, tillfredsställande 

arbetsvillkor och socialt skydd för förare, å 

ena sidan, för att skapa ett lämpligt affärs- 

och konkurrensklimat för operatörer, å 

andra sidan, samtidigt som man 

respekterar de grundläggande friheter 

som garanteras av fördragen, framför allt 

fri rörlighet för tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Anthea McIntyre 

 

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) För att skapa en säker, effektiv och 

socialt ansvarsfull vägtransportsektor och 

undvika onödiga begränsningar av 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande vägtransportjänster 
är det nödvändigt att säkerställa 

tillfredsställande arbetsvillkor och socialt 

skydd för förare, å ena sidan, och ett 
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konkurrensutsatt företagsklimat för 

operatörer, å andra sidan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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) För att skapa en säker, effektiv och 

socialt ansvarsfull vägtransportsektor är det 

ytterst viktigt att säkerställa anständiga 

arbetsvillkor och socialt skydd för förare 

och rättvis konkurrens samt lika villkor 

inom unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Karima Delli 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Kommissionens ordförande Jean-

Claude Juncker nämnde ett inrättande av 

en europeisk arbetsmyndighet inom 

överskådlig framtid i sitt tal om tillståndet 

i unionen 2017. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

Karima Delli, Terry Reintke 
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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 

 

Ändringsförslag  30 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 operatörer inte ställs inför 

oproportionerliga administrativa hinder 

eller överdrivna kontroller som i onödan 

begränsar deras frihet att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  31 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Alla nationella bestämmelser för 

vägtransport måste vara proportionerliga 

och motiverade och får inte innebära att 

utövandet av fördragsenliga 

grundläggande friheter, t.ex. den fria 

rörligheten för tjänster, hindras eller görs 

mindre lockande, i syfte att upprätthålla 

eller rentav öka EU:s konkurrenskraft, 

vilket inbegriper kostnader för produkter 

och tjänster genom att förarnas 

arbetsvillkor och sociala skydd samt 

sektorns särdrag respekteras, eftersom 

förare är arbetstagare med hög rörlighet, 

till skillnad från utstationerade 

arbetstagare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Evelyn Regner, Georgi Pirinski 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Vägtransportsektorn är kraftigt 

konkurrensutsatt och karakteriseras av en 

dimension av snedvridning som har 

uppstått genom att företag har missbrukat 

forum shopping för att få ner eller 

undvika kostnader för löner 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 missbruk av 

vägtransportföretag genom forum 

shopping, bland annat genom 

övergripande åtgärder inom europeisk 

bolagsrätt, för att sätta stopp för s.k. 

”regime shopping” och regelarbitrage av 
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vägtransportoperatörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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) 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, bör gå hand i 

hand för att garantera en väl fungerande 

inre marknad och förbättra arbets- och 

levnadsvillkoren för förare inom 

vägtransportsektorn i unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  34 

Mara Bizzotto 

 

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 tövandet 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) Att säkerställa åtgärder för att 

förbättra de sociala villkoren och 

arbetsvillkoren för förare och säkerheten, 

å ena sidan, och åtgärder för att förenkla 

byråkratiska krav och inrätta ett 

tillräckligt antal kontroller som gynnar en 
rättvis konkurrens mellan nationella och 

utländska operatörer, å andra sidan, är 

avgörande för en väl fungerande 

vägtransportsektor inom den inre 

marknaden. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  35 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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 

säkerställa utövandet av friheten att 

tillhandahålla vägtransporttjänster som 

bygger på icke-diskriminerande 

konkurrens mellan nationella och utländska 

operatörer i enlighet med fördraget, å ena 

sidan, och de sociala villkoren och 

arbetsvillkoren för förare, å andra sidan, 

är avgörande för en väl fungerande inre 

marknad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

förbättra de sociala villkoren och 

arbetsvillkoren för förare, å ena sidan, 

underlättande av utövandet av friheten att 

tillhandahålla vägtransporttjänster samt 

rättvis konkurrens mellan nationella och 

utländska operatörer, å andra sidan, är 

avgörande för en väl fungerande inre 

marknad. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  37 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Vid en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna. Detta 

skapar rättslig osäkerhet och ojämlik 

behandling av förare och operatörer, vilket 

är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala 

villkoren och konkurrensvillkoren i 

sektorn. 

(4) Vid en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna. Detta 

skapar rättslig osäkerhet samt en olaglig 

och orättmätig praxis med ojämlik 

behandling av förare och operatörer i vissa 

medlemsstater, vilket är skadligt för 

arbetsvillkoren, de sociala villkoren och 

konkurrensvillkoren i sektorn och i vissa 

fall leder till den populistiska retoriken 

med social dumpning, samtidigt som mer 

tonvikt bör läggas på att bekämpa svart 

arbetskraft inom transportsektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  38 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Vid en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 
unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

(4) Det måste understrykas att 

unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet har gynnat social 

dumpning, oreglerad utlokalisering och 

allmänt sett spridning av olagliga 

metoder, som harmedfört illojal 

konkurrens inom sektorn, till exempel 

missbruk av cabotage och fenomenet 
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vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna. Detta 

skapar rättslig osäkerhet och ojämlik 

behandling av förare och operatörer, 

vilket är skadligt för arbetsvillkoren, de 

sociala villkoren och konkurrensvillkoren 

i sektorn. 

brevlådeföretag. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  39 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Vid en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna. Detta 

skapar rättslig osäkerhet och ojämlik 

behandling av förare och operatörer, vilket 

är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala 

villkoren och konkurrensvillkoren i 

sektorn. 

(4) Vid en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna som 

framför allt har genererat stora 

administrativa bördor för utländska 

operatörer i EU. Detta skapar rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer, vilket är skadligt för 

arbetsvillkoren, de sociala villkoren och 

konkurrensvillkoren i sektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Vid en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 
unionens nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna. Detta 

skapar rättslig osäkerhet och ojämlik 

behandling av förare och operatörer, vilket 

är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala 

villkoren och konkurrensvillkoren i 

sektorn. 

(4) Vid en utvärdering av unionens 

nuvarande sociallagstiftning på 

vägtransportområdet upptäcktes dels vissa 

kryphål i de befintliga bestämmelserna, 

dels brister i fråga om verkställigheten av 

bestämmelserna. Dessutom finns det ett 

antal avvikelser mellan medlemsstaterna 

vad gäller tolkningen, tillämpningen och 

genomförandet av bestämmelserna. Detta 

skapar rättslig osäkerhet och ojämlik 

behandling av förare och operatörer, vilket 

är skadligt för arbetsvillkoren, de sociala 

villkoren och konkurrensvillkoren i 

sektorn. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  41 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) För att säkerställa att 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 tillämpas korrekt bör 

kontroller och samarbete på unionsnivå 

för att motverka bedrägerier avseende 

utstationering av förare stärkas, och 

striktare kontroller bör genomföras för att 

säkerställa att sociala avgifter för 

utstationerade förare faktiskt betalas. 

Or. en 
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Ändringsförslag  42 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Man måste avvisa alla ytterligare 

former av liberalisering av cabotage som 

riskerar att ytterligare destabilisera 

vägtransportsektorn med förödande 

följder för vägtransportsektorn i Italien 

och EU. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  43 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) Det bör betonas att svårigheterna 

inom vägtransportsektorn inte enbart kan 

återföras på den allmänna ekonomiska 

krisen utan har gynnats av socialpolitiken 

i EU och av 

utstationeringsbestämmelserna som har 

främjat användandet av metoder för att 

utnyttja inhyrda förare som, trots att de är 

bosatta och yrkesverksamma i en 

medlemsstat, avlönas enligt de mindre 

kostsamma avtalen i deras ursprungsland. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  44 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 
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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. För att 

säkerställa proportionalitet måste de 

kontroller som fastställs i direktiv 

2002/15/EU utföras uteslutande i 

operatörens lokaler och inte som en del av 

andra vägkontroller. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Danuta Jazłowiecka 

 

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. På grund 

av dess särdrag kan efterlevnaden av 

direktiv 2002/15/EU emellertid endast 

kontrolleras i lokalerna och inte i 

samband med vägkontrollerna. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  46 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

 

Ändringsförslag  47 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) För att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av direktiv 

2006/22/EG bör kommissionen tilldelas 

genomförandebefogenheter. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

förordning (EU) nr 182/201114. 

utgår 

__________________  

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 

februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 
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medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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. 

__________________ __________________ 

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 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 
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om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

verkställande 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 för 

arbetstagare inom den mycket rörliga 

vägtransportsektorn. Dessa svårigheter 

måste åtgärdas omedelbart genom att man 

säkerställer att varje arbetstagare åtnjuter 

rättigheter avseende minimiskydd på 

arbetsplatsen oavsett arbetets varaktighet. 

__________________ __________________ 

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 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 
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om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT L 

159, 28.5.2014, s.11). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 
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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). 

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. fr 

 

Ändringsförslag  51 

Georgi Pirinski 

 

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 utländska 

operatörer i EU. Detta gjorde det möjligt 

för vissa medlemsstater att införa åtgärder 

i strid med unionslagstiftningen och ledde 

till olagliga begränsningar av friheten att 

tillhandahålla gränsöverskridande 

vägtransportjänster, med negativa 

sidoeffekter på sysselsättningen. 

__________________ __________________ 

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 

 

Ändringsförslag  52 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 inte bara genererat 

onödiga administrativa bördor för 

operatörer, utan även stor rättslig 

osäkerhet för förare. 

__________________ __________________ 

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 

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 
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tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

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). 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

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 

 

Ändringsförslag  53 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Geoffroy 

Didier, Franck Proust 

 

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. fr 

 

Ändringsförslag  54 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

(10) Kommissionen erkände i sitt 

förslag av den 8 mars 201617 för översynen 

av direktiv 96/71/EG att genomförandet av 
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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. 

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 final. 17 COM(2016) 128 final. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Jeroen Lenaers 

 

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 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. Fram till 

att dessa regler har börjat tillämpas ska 

nuvarande direktiv 96/71/EG och direktiv 

2014/67/EU gälla för vägtransporter. 

__________________ __________________ 

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

Or. nl 

 

Ändringsförslag  56 

Karima Delli, Terry Reintke 
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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) I samband med den pågående 

översynen av direktiv 96/71/EG måste 

medlagstiftarna svara på hur man på 

bästa sätt kan hantera särskilda rättsliga 

frågor och svårigheter i den mycket rörliga 

vägtransportsektorn. Syftet med 

sektorsspecifik lagstiftning om 

vägtransporter bör därför vara att 

säkerställa berörda arbetstagares skydd 

samtidigt som det måste vara möjligt att 

tillämpa den. 

__________________  

17 COM(2016) 128 final.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 10a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Mot bakgrund av att det råder brist 

på förare i unionen bör arbetsvillkoren 

förbättras avsevärt för att göra yrket mer 

tilltalande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  58 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för 

operatörer. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Robert Rochefort 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer 

samt nödvändigheten av att skapa sund 

konkurrens för företagen inom sektorn. 

Bestämmelserna om utstationering av 

arbetstagare i direktiv 96/71/EG och om 

tillämpningen av dessa bestämmelser i 

direktiv 2014/67/EU gäller för 

vägtransportsektorn om inget annat anges 

i detta direktiv. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  60 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för 

operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att grundligt skärpa 

verkställandet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  61 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

Fram till att dessa regler har börjat 

tillämpas ska nuvarande direktiv 

96/71/EG och direktiv 2014/67/EU gälla 

för vägtransporter. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  62 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare, 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer 

och nödvändigheten av att skapa sund 

konkurrens för företagen inom sektorn. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer, 

samtidigt som etableringsfriheten 

respekteras. 
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Or. es 

 

Ändringsförslag  64 

Georges Bach 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG och säkerställa rättvisa 

konkurrensvillkor inom 

vägtransportsektorn är det nödvändigt att 

upprätta sektorsspecifika regler som 

återspeglar särdragen hos den mycket 

rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

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 

utgår 
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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. 

__________________  

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 

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 

 

Ändringsförslag  66 

Claude Rolin 

 

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 

(12) Dessa välavvägda kriterier bör 

bygga på ett koncept baserat på förares 

tillräckliga koppling till ett territorium i en 

värdmedlemsstat. Som en följd av detta bör 

den minimilön och det minsta antal betalda 

semesterdagar som gäller i 

värdmedlemsstaten tillämpas på 

internationella transporter och 

cabotagetransport oberoende av frekvensen 

och varaktigheten för de transporter som 

utförs av en förare. 
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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. 

__________________  

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 

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. fr 

 

Ändringsförslag  67 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

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 

(12) Dessa välavvägda kriterier bör 

bygga på ett koncept baserat på förares 

tillräckliga koppling till ett territorium i en 

värdmedlemsstat. Därför bör varken 

internationella transporter eller 

cabotagetransport där såväl förare som 

fordon återvänder till 

etableringsmedlemstaten omfattas av 

direktiv 96/71/EG eller direktiv 

2014/67/EU, om transporten äger rum 

inom en fastställd tidströskel. 



 

PE616.838v01-00 30/80 AM\1144456SV.docx 

SV 

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. 

__________________  

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 

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 

 

Ändringsförslag  68 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

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 

(12) I detta syfte bör minimilönen och 

det minsta antalet betalda semesterdagar 

per år i värdmedlemsstaten tillämpas både 

vid internationella transporter och vid 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna (EG) nr 1072/200918 och 

(EG) nr 1073/200919, oberoende av 

frekvensen och varaktigheten för de 

transporter som utförs av en förare. Vid 

arbete i flera medlemsstater under samma 

dag ska villkoren i den medlemsstat där 

villkoren är gynnsammast för föraren 
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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. 

tillämpas. 

__________________ __________________ 

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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. it 

 

Ändringsförslag  69 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

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 

(12) Cabotagetransport enligt 

definitionerna i förordningarna 

1072/200918 och 1073/200919 är en 

tillhandahållen tjänst som omfattas av 

direktiv 96/71/EG, eftersom transporten 

helt och hållet äger rum i en annan 

medlemsstat. Som en följd av detta bör den 

ersättning och det minsta antal betalda 

semesterdagar som gäller i 

värdmedlemsstaten tillämpas på 

cabotagetransport oberoende av frekvensen 

och varaktigheten för de transporter som 
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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. 

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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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 

 

Ändringsförslag  70 

Michaela Šojdrová 

 

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 

(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 
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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. 

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. Tidströskelen bör 

fastställas på ett sätt som gör det möjligt 

för ett rimligt antal utstationerade förare 

som utför internationella transporter att 

inte överskrida den. En överdrivet låg 

tidströskel vore oproportionerlig och i 

strid med friheten att tillhandahålla 

tjänster. 

__________________ __________________ 

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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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 

Motivering 

En tidströskel på tre dagar är för kort tid och därför oproportionerlig och i strid med friheten 

att tillhandahålla tjänster. Dessutom kunde transportföretag drivas till att ändra 

ruttplaneringen för att inte överskrida tidströskelen, vilket skulle kunna leda till överdrivet 

mycket trafik på olämpliga rutter, en snedvridning av vägkvaliteten och konsekvenser för 

andra områden av allmänt intresse, exempelvis vägsäkerheten. Även förekomsten av falskt 

egenföretagande kunde öka. 

 

Ändringsförslag  71 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 
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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 caotagetransport 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 utbetalas 

en dagsersättning som inte understiger 

minimilönen i värdmedlemsstaten, ifall 

vistelsen i denna medlemsstat inte 

understiger en halv dag18a. Den minimilön 

och det minsta antal betalda semesterdagar 

som gäller i värdmedlemsstaten bör som 

minimum tillämpas 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). 

 

 18a En daglig arbetsperiod som är kortare 

än sex timmar och som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en halv dag.  

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. pt 
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Ändringsförslag  72 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

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. Transittrafik och 

internationella transporter enligt 

definitionerna i förordningarna 

1072/200918 och 1073/200919 bör inte 

omfattas av direktiv 96/71/EG eller 

direktiv 2014/67/EU, eftersom det saknas 

direkt konkurrens med nationella företag 

vid transittrafik och internationella 

transporter, samtidigt som det finns en 

tydlig koppling mellan föraren och 

företagets etableringsmedlemsstat. 

__________________ __________________ 

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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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  73 

Georges Bach 

 

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 enkelt och begripligt koncept 

baserat på förares koppling till ett 

territorium i en värdmedlemsstat. Denna 

koppling bör innefatta minst en lastning 

eller lossning på affärsmässiga villkor på 

värdmedlemsstatens territorium. Som en 

följd av detta bör den minimilön och det 

minsta antal betalda semesterdagar som 

gäller i värdmedlemsstaten tillämpas på 

internationella transporter och 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/200918 och 

1073/200919 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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. fr 
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Ändringsförslag  74 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

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 enkelt och begripligt koncept 

baserat på förares koppling till ett 

territorium i en värdmedlemsstat. Denna 

koppling bör innefatta minst en lastning 

eller lossning som ska ske på 

affärsmässiga villkor på 

värdmedlemsstatens territorium. Den 

minimilön och det minsta antal betalda 

semesterdagar som gäller i 

värdmedlemsstaten bör för övrigt tillämpas 

på internationella transporter och 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/200918 och 

1073/200919 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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. fr 
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Ändringsförslag  75 

Ole Christensen 

 

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 en 

tillräcklig koppling mellan transporten 

och den medlemsstat där 

transportföretaget är registrerat. Därför 

bör det fastställas att endast internationella 

transporter som påbörjas och avslutas i 

den medlemsstat där transportföretaget är 

registrerat ska undantas från tillämpning 

av leden b och c i direktiv 96/71/EG. Alla 

övriga internationella transporter och 
cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/200918 bör omfattas 

av leden b och c i direktiv 96/71/EG under 
hela transporten. 

__________________ __________________ 

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 

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  76 

Jeroen Lenaers 

 

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 1072/1818 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 de 

kärnarbetsvillkor och 

kärnarbetsförhållanden som fastställs i 

artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG i 

värdmedlemsstaten ska tillämpas vid 

internationella transporter. Denna 

tidströskel bör inte gälla för 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/1818 och 1073/200919, 

eftersom hela transporten äger rum i en 

värdmedlemsstat. Som en följd av detta bör 

de kärnarbetsvillkor och 

kärnarbetsförhållanden som fastställs i 

artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG i 

värdmedlemsstaten tillämpas 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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. nl 
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Ändringsförslag  77 

Verónica Lope Fontagné 

 

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 vid internationella 

transporter. Denna tidströskel bör gälla för 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningen 1072/200918, 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 så snart tröskeln 

överskridits. 

__________________ __________________ 

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 

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. es 
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Ändringsförslag  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

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 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, den 

ersättning, det minsta antal betalda 

semesterdagar och andra sociala 

bestämmelser som gäller i 

värdmedlemsstaten tillämpas 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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. fr 
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Ändringsförslag  79 

Robert Rochefort 

 

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 enkelt och begripligt koncept 

baserat på förares koppling till ett 

territorium i en värdmedlemsstat. Denna 

koppling bör innefatta minst en lastning 

eller lossning som ska ske på 

affärsmässiga villkor på 

värdmedlemsstatens territorium. För att 

undanröja all osäkerhet och komplexitet 

för medlemsstaterna och företagen och 

undvika skillnader mellan arbetstagare 

bör för övrigt den minimilön och det 

minsta antal betalda semesterdagar som 

gäller i värdmedlemsstaten tillämpas på 

internationella transporter och 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/200918 och 

1073/200919 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 

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). 

19 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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. fr 
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Ändringsförslag  80 

Anthea McIntyre 

 

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 proportionerlig och realistisk 

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, 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. 

__________________ __________________ 

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 

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  81 

Danuta Jazłowiecka 

 

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 vid internationella 

transporter. Denna tidströskel bör inte gälla 

för cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/200918, 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. 

__________________ __________________ 

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 

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 

Motivering 

Företag som utför persontransporter på väg kommer att påverkas i särskilt hög grad av 
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åtgärder som huvudsakligen syftar till att lösa problem som förekommer i transportsektorn. 

Vid person-/turisttransport konkurrerar persontransportföretagen vanligtvis inte med lokala 

företag eftersom de endast står till sina passagerares förfogande. Därför bör 

persontransporter undantas från det här direktivets tillämpningsområde. 

 

Ändringsförslag  82 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) En tidströskel bör gälla för 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna (EU) nr 1072/20091a och 

(EU) nr 1073/20091b, 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 efter den 

tidströskel som fastställs i artikel 8.2 i 

förordning (EU) nr 1072/2009. 

 __________________ 

 1a 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). 

 1b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

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 

 

Ändringsförslag  83 

Danuta Jazłowiecka 
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Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) På grund av dess särdrag och 

bristen på förarens tillräckliga koppling 

till ett territorium i värdmedlemsstaten bör 

transittrafik undantas från det här 

direktivets tillämpningsområde. Samma 

undantag bör gälla för transporter i 

gränsöverskridande regioner, som utförs 

av transportföretag från dessa regioner, 

inom 100 km från gränsen. 

Or. en 

Motivering 

Att tillämpa regler för utstationering på transporter som utförs på permanent basis i 

gränsöverskridande regioner skulle ha negativ inverkan på små och medelstora företag. I 

detta fall kör inte förarna långa sträckor och vilar, äter och sover hemma. Transittrafik 

uppfyller inte egenskaperna för utstationeringen och bör därför undantas från detta direktivs 

tillämpningsområde. Transportföretag som genomför transittrafik via medlemsstater 

konkurrerar inte direkt med lokala företag. 

 

Ändringsförslag  84 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Eftersom det inom transittrafiken 

inte finns något förhållande mellan förare 

och det medlemsland han kör i bör dessa 

undantas från tillämpningsområdet i detta 

direktiv. 

Or. es 

Ändringsförslag  85 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 



 

AM\1144456SV.docx 47/80 PE616.838v01-00 

 SV 

Förslag till direktiv 

Skäl 12a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (12a) Transittrafik ska inte omfattas av 

direktiven 96/71/EG och 2014/67/EU. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  86 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. Det krävs mer 

ändamålsenliga och effektiva kontroller 

och därför bör en tydlig åtskillnad göras 

mellan vägkontroller och kontroller i 

lokalerna. Detta kommer även att göra det 

möjligt att öka antalet kontroller och 

samtidigt minska den administrativa 

bördan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  87 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer och förare 

i egenskap av arbetstagare med hög 

rörlighet, bör informationssystemet för 

den inre marknaden (IMI), som inrättats 

genom förordning nr 1024/2011, 

användas för informationsutbyte mellan 

medlemsstaterna och även 

standardiserade formulär tillsammans 

med sektorsspecifika icke-betungande 

administrativa krav och kontrollkrav 

upprättas inom vägtransportsektorn, med 

fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom 

digitala färdskrivare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Robert Rochefort 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn. Kontrollverktygen 

bör stärkas, och framför allt bör 

intelligenta färdskrivare så snart som 

möjligt införas på bred basis för att 

väsentligt förbättra kontrollen av 

bestämmelserna om utstationering av 

förare vid internationella transporter och 
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cabotagetransport. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  89 

Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 
färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn. Att smarta 

färdskrivare så snart som möjligt införs på 

bred basis är en förutsättning för 

ändamålsenlig och effektiv kontroll av 

bestämmelserna om utstationering av 

förare vid internationella transporter och 

cabotagetransport. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  90 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 
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sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av befintliga kontrollverktyg, såsom 

digitala färdskrivare. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen bör ytterligare 

kontroller äga rum i operatörernas 

lokaler och inte i samband med andra 

vägkontroller. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI), GNSS-portalen för 

vägtransporter och smarta färdskrivare. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  92 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av 

direktiv 96/71/EG inom transportsektorn 
och för att undvika oproportionerliga 

administrativa bördor för utländska 

operatörer, bör sektorsspecifika 

administrativa krav och kontrollkrav 

upprättas inom vägtransportsektorn, med 

fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom 

digitala färdskrivare, som är obligatoriska 

att installera senast den 2 januari 2020. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

standardiserade formulär som tagits fram 

av kommissionen och reducerade 
sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom smarta 

färdskrivare. 

Or. nl 

Ändringsförslag  94 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

standardiserade formulär som tagits fram 

av kommissionen och sektorsspecifika 

administrativa krav och kontrollkrav 

upprättas inom vägtransportsektorn, med 

fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom 

digitala färdskrivare. 

Or. pt 

Ändringsförslag  95 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare bör strikta 

och tydliga administrativa krav och 

kontrollkrav i enlighet med direktiv 

2014/67/EG upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  96 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Dotterbolagssystem där 

moderbolaget i ett visst land genererar 

större delen av vinsten och 

transportdotterbolag i andra länder har 

begränsade resurser, samtidigt som de får 

sina största intäkter från sin 

transportverksamhet, bör undvikas, 

eftersom sådana system kan leda till 

ojämlikhet och oproportionerlig 

överföring av vinster mellan 

medlemsstaterna, som missgynnar de 

medlemsstater där dotterbolagen är 

etablerade. En negativ social följd av 

sådana system är att förarnas inkomst i de 

länder där dotterbolagen är etablerade 

hålls kvar på en lägre nivå. För att 

motverka eventuella orättvisa 

konkurrensfördelar inom 

vägtransportsektorn bör sådana system 

noggrant analyseras och undvikas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Kommissionen bör tilldelas 

genomförandebefogenheter för att 

säkerställa enhetliga villkor för 

genomförandet av förordning (EU) nr 

165/2014 och för att utarbeta ett 

gemensamt formulär för lönebesked till 

förare som utför utstationeringsarbete. 

Dessa befogenheter bör också utövas i 

enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 182/2011. 

Or. it 
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Ändringsförslag  98 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) I samband med kontroller av att 

företag verkligen bedriver väsentlig 

verksamhet bör varje eventuell 

tillämpning av artikel 4.2, framför allt 

leden d och e, i tillämpningsdirektivet 

2014/67/EU ske med hänsyn till 

transportsektorns särdrag. Detta bör 

analyseras tillsammans med artikel 5 i 

förordning (EG) nr 1071/2009 om villkor 

rörande etableringskravet. 

Or. en 

Motivering 

I artikel 4 i tillämpningsdirektivet fastställs vilka omständigheter som ska kontrolleras för att 

avgöra om ett företag verkligen bedriver väsentlig verksamhet, och inte bara intern 

förvaltning och/eller administration, I analysen av dessa omständigheter bör hänsyn tas till 

den internationella transportsektorns särdrag. 

 

Ändringsförslag  99 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till direktiv 

Skäl 13b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13b) För att säkerställa full efterlevnad 

av sociallagstiftningen och i avvaktan på 

inrättandet av en europeisk 

arbetsmarknadsmyndighet bör behöriga 

kontrollinstanser få tillgång till och 

kontrollera alla uppgifter som sänds med 

hjälp av IMI och GNSS-portalen. 

Or. it 
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Ändringsförslag  100 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led -a (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-a) I punkt 1 ska första stycket 

ersättas med följande: 

Medlemsstaterna skall lägga upp ett system 

för ändamålsenliga och regelbundna 

kontroller av det korrekta och enhetliga 

genomförande som avses i artikel 1, både 

på vägarna och i företagens lokaler, för alla 

transportkategorier. 

Medlemsstaterna ska lägga upp ett system 

för ändamålsenliga och regelbundna 

kontroller av det korrekta och enhetliga 

genomförande som avses i artikel 1, både 

på vägarna och i företagens lokaler, för alla 

transportkategorier. Kontroller av 

efterlevnaden av bestämmelserna i 

direktiv 2002/15/EG bör dessutom 

begränsas till kontroller i företagens 

lokaler. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG som ska 

äga rum i operatörernas lokaler. 

Or. en 
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Ändringsförslag  102 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 vid 

kontroller i lokalerna samt av mobila 

arbetstagare och förare som omfattas av 

direktiv 2002/15/EG. 

Or. en 

Motivering 

Det finns ingen möjlighet att kontrollera arbetstiden i samband med vägkontroller. 

 

Ändringsförslag  103 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 vid 

kontroller i lokalerna samt av mobila 

arbetstagare och förare som omfattas av 

direktiv 2002/15/EG. 
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Or. en 

Motivering 

Det är inte möjligt att effektivt utföra kontroller av arbetstiden i samband med vägkontroller. 

Därför bör undersökningar och kontroller av efterlevnaden av direktiv 2002/15/EG endast 

utföras i lokalerna. 

 

Ändringsförslag  104 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas, där så är relevant och 

motiverat, av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  105 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 

mobila arbetstagare och förare som 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

inom alla transportkategorier som 

omfattas av förordningarna (EG) nr 

561/2006 och (EU) nr 165/2014 samt av 
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omfattas av direktiv 2002/15/EG. mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  106 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % 

av arbetsdagarna för förare av fordon som 

omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, 

förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 

2002/15/EG kontrolleras. 

Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % 

av arbetsdagarna för förare av fordon som 

omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, 

förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 

2002/15/EG kontrolleras. Efter en 

vägkontroll ska föraren i de fall som 

vederbörande inte kan lämna ett eller 

flera av de begärda dokumenten få 

fortsätta sin transport och 

transportföretaget i 

etableringsmedlemsstaten vara skyldig att 

inom 14 arbetsdagar efter att begäran 

gjorts lämna de dokument som de 

behöriga myndigheterna begär. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  107 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % 

Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % 
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av arbetsdagarna för förare av fordon som 

omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, 

förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 

2002/15/EG kontrolleras. 

av arbetsdagarna för förare av fordon som 

omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, 

förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 

2002/15/EG kontrolleras. Medlemsstaterna 

ska inrikta sig särskilt på transportörer 

som strukturerat och vid upprepade 

tillfällen visat bristande efterlevnad.  

Or. en 

Motivering 

Kontrollerna bör vara effektiva och ändamålsenliga. Medlemsstaterna behåller dock sin 

frihet att kontrollera alla andra transportföretag. 

 

Ändringsförslag  108 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % 

av arbetsdagarna för förare av fordon som 

omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, 

förordning (EU) nr 165/2014 och direktiv 

2002/15/EG kontrolleras. 

Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att minst 3 % 

av arbetsdagarna för förare av fordon som 

omfattas av förordning (EG) nr 561/2006 

och förordning (EU) nr 165/2014 

kontrolleras. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 1. Kontroller i företagens lokaler eller 
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organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller.”. 

hos företagets rättsliga företrädare i 

medlemsstaten ska organiseras på grundval 

av tidigare erfarenheter från olika typer av 

transporter och företag och tidigare brott 

mot reglerna. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller.”. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  110 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller. 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Kontroller av efterlevnaden 

av direktiv 2002/15/EG ska endast utföras 

i lokaler. Denna typ av kontroller ska även 

utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 har avslöjats vid vägkontroller. 

Or. en 

Motivering 

Det finns ingen möjlighet att kontrollera arbetstiden i samband med vägkontroller, utan det 

är nödvändigt att göra detta i företagets lokaler. 

 

Ändringsförslag  111 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 
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Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller. 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Kontroller av efterlevnaden 

av direktiv 2002/15/EG ska endast utföras 

i lokalerna. Denna typ av kontroller ska 

även utföras vid allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014. 

Or. en 

Motivering 

Det är inte möjligt att effektivt utföra kontroller av arbetstiden i samband med vägkontroller. 

Därför bör undersökningar och kontroller av efterlevnaden av direktiv 2002/15/EG endast 

utföras i lokalerna. 

 

Ändringsförslag  112 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller. 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter av bristande efterlevnad från 

olika typer av transporter och företag. 

Denna typ av kontroller ska även utföras 

när allvarliga överträdelser av förordning 

(EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 165/2014 

eller direktiv 2002/15/EG har avslöjats vid 

vägkontroller. 

Or. en 
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Ändringsförslag  113 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller. 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

kontroversiella erfarenheter av brott mot 

reglerna från olika typer av transporter och 

företag. Denna typ av kontroller ska även 

utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 har avslöjats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller. 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

förordning (EG) nr 561/2006 eller (EU) nr 

165/2014 har avslöjats vid vägkontroller. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led -a (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-a) I punkt 1 första stycket ska 

inledningen ersättas med följande: 

1. Information som bilateralt ställs till 

förfogande i enlighet med artikel 17.3 i 

förordning (EEG) nr 3820/85 eller artikel 

19.3 i förordning (EEG) nr 3821/85 skall 

utbytas mellan de organ som anmälts till 

kommissionen i enlighet med artikel 7.2. 

1. Information som bilateralt ställs till 

förfogande i enlighet med artikel 22.2 i 

förordning (EG) nr 561/2006 eller artikel 

40 i förordning (EU) nr 165/2014 ska 

utbytas mellan de organ som anmälts till 

kommissionen i enlighet med artikel 7. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) på motiverad begäran av en 

medlemsstat i enskilda fall. 

b) på särskild begäran av en 

medlemsstat i enskilda fall. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En annan tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna där detta kan vara 

motiverat av särskilda omständigheter i 

det enskilda fallet. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar.  

Or. en 

Motivering 

Om medlemsstaterna är eniga om fallets komplexa karaktär bör det vara möjligt med en 

förlängning av tidsfristen. 

 

Ändringsförslag  118 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare eller längre tidsfrist får 

fastställas genom en ömsesidig 

överenskommelse mellan medlemsstaterna 
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fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

om detta är motiverat av den specifika 

begäran. I brådskande fall eller fall som 

kräver enkel registerkontroll, exempelvis i 

ett riskvärderingssystem, ska den begärda 

informationen lämnas inom tre arbetsdagar. 

Or. en 

Motivering 

För att kontrollera ett antal uppgifter såsom efterlevnad av arbetstidsbestämmelserna kan det 

vara motiverat med en längre tidsperiod. Detta bör beslutas gemensamt av de berörda 

medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  119 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna 

Łukacijewska 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En annan tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna om detta är motiverat av 

den specifika begäran. I brådskande fall 

eller fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

Or. en 

Motivering 

För att kontrollera viss information, t.ex. den genomsnittliga arbetstiden under 

beräkningsperioden på fyra månader, kan en längre tidsfrist vara nödvändig. 
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Ändringsförslag  120 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom 

tre arbetsdagar. 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

medlemsstaterna inrätta förfaranden och 

system som gör att den begärda 

informationen görs direkt åtkomlig. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  121 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 
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En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

En kortare eller längre tidsfrist får 

fastställas genom en ömsesidig 

överenskommelse mellan medlemsstaterna. 

I brådskande fall eller fall som kräver enkel 

registerkontroll, exempelvis i ett 

riskvärderingssystem, ska den begärda 

informationen lämnas inom tre arbetsdagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska överlämna den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom 25 arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den 

information som begärs av andra 

medlemsstater enligt punkt 1 b i denna 

artikel inom fem arbetsdagar från 

mottagandet av begäran i fall som kräver 

fördjupad undersökning eller involverar 

kontroller i de berörda företagens lokaler. 

En kortare tidsfrist får fastställas genom en 

ömsesidig överenskommelse mellan 

medlemsstaterna. I brådskande fall eller 

fall som kräver enkel registerkontroll, 

exempelvis i ett riskvärderingssystem, ska 

den begärda informationen lämnas inom tre 

arbetsdagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  123 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 
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Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran inte är tillräckligt motiverad ska 

den utan dröjsmål informera den 

medlemsstat som begär informationen om 

detta inom tio arbetsdagar. Den 

medlemsstat som begärt informationen ska 

ytterligare motivera sin begäran. Om detta 

inte är möjligt får begäran avvisas av 

medlemsstaten. 

Om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran är otillräcklig ska den utan 

dröjsmål informera den medlemsstat som 

begär informationen om detta inom fem 

arbetsdagar. Den medlemsstat som begärt 

informationen ska ytterligare motivera sin 

begäran och de berörda medlemsstaterna 

ska diskutera med varandra i syfte att 

finna en lösning på alla problem. Om 

detta inte är möjligt får begäran avvisas av 

den anmodade medlemsstaten. I ett sådant 

fall får den medlemsstat som begärt 

informationen hänskjuta klagomålet till 

kommissionen som får vidta lämpliga 

nödvändiga åtgärder. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  124 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran inte är tillräckligt motiverad ska 

den utan dröjsmål informera den 

medlemsstat som begär informationen om 

detta inom tio arbetsdagar. Den 

medlemsstat som begärt informationen ska 

ytterligare motivera sin begäran. Om detta 

inte är möjligt får begäran avvisas av 

medlemsstaten. 

Om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran inte är tillräckligt motiverad ska 

den utan dröjsmål informera den 

medlemsstat som begär informationen om 

detta inom tio arbetsdagar. Den 

medlemsstat som begärt informationen ska 

ytterligare motivera sin begäran. Om detta 

inte är möjligt kan begäran avvisas av den 

medlemsstat som begärt informationen. 

Or. fr 
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Motivering 

Annars blir det oklart vilken medlemsstat som avses. 

 

Ändringsförslag  125 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran inte är tillräckligt motiverad ska 

den utan dröjsmål informera den 

medlemsstat som begär informationen om 

detta inom tio arbetsdagar. Den 

medlemsstat som begärt informationen ska 

ytterligare motivera sin begäran. Om detta 

inte är möjligt får begäran avvisas av 

medlemsstaten. 

Om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran inte är tillräckligt motiverad ska 

den utan dröjsmål informera den 

medlemsstat som begär informationen. Den 

medlemsstat som begärt informationen ska 

ytterligare motivera sin begäran. Om detta 

inte är möjligt får begäran avvisas av 

medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 – led b 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1a – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

När det är svårt eller omöjligt att 

tillmötesgå en begäran om information 

eller att genomföra kontroller, 

inspektioner eller utredningar, ska den 

berörda medlemsstaten informera den 

medlemsstat som begär informationen om 

detta inom tio arbetsdagar och ange 

skälen. De berörda medlemsstaterna ska 

utgår 
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diskutera med varandra i syfte att finna 

en lösning på alla problem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  127 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa en gemensam 

formel för beräkning av en riskvärdering 

avseende företag, vilken ska ta hänsyn till 

överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad 

och frekvens samt resultaten av kontroller 

där ingen överträdelse har upptäckts och 

huruvida ett vägtransportföretag har 

använt den smarta färdskrivaren i 

enlighet med kapitel II i förordning (EU) 

nr 165/2014 på alla sina fordon. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 12.2 i detta direktiv. 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa en gemensam 

formel för beräkning av en riskvärdering 

avseende företag, vilken ska ta hänsyn till 

överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad 

och frekvens samt resultaten av kontroller 

där ingen överträdelse har upptäckts. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 12.2 i detta direktiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa en gemensam 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa en gemensam 
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formel för beräkning av en riskvärdering 

avseende företag, vilken ska ta hänsyn till 

överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad 

och frekvens samt resultaten av kontroller 

där ingen överträdelse har upptäckts och 

huruvida ett vägtransportföretag har använt 

den smarta färdskrivaren i enlighet med 

kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 på 

alla sina fordon. Dessa genomförandeakter 

ska antas i enlighet med det 

granskningsförfarande som avses i artikel 

12.2 i detta direktiv. 

formel för beräkning av en riskvärdering 

avseende företag, vilken ska ta hänsyn till 

överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad 

och frekvens samt resultaten av kontroller 

där ingen överträdelse har upptäckts och 

huruvida ett vägtransportföretag har använt 

den smarta färdskrivaren i enlighet med 

kapitel II i förordning (EU) nr 165/2014 på 

alla sina fordon som används vid 

internationella transporter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 12.2 i detta direktiv. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  129 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led c 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För att underlätta riktade 

vägkontroller ska uppgifterna i det 

nationella riskvärderingssystemet vid 

tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga 

för samtliga behöriga kontrollmyndigheter 

i den berörda medlemsstaten. 

4. För att underlätta riktade 

vägkontroller ska uppgifterna i det 

nationella riskvärderingssystemet vid 

tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga 

för samtliga behöriga kontrollmyndigheter 

i medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  130 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led c 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna ska göra den 

information som finns i det nationella 

riskvärderingssystemet tillgänglig på 

begäran eller direkt åtkomlig för samtliga 

behöriga myndigheter i andra 

medlemsstater i enlighet med de tidsfrister 

som anges i artikel 8.”. 

5. Medlemsstaterna ska göra den 

information som finns i det nationella 

riskvärderingssystemet direkt åtkomlig för 

samtliga behöriga myndigheter i andra 

medlemsstater i enlighet med de tidsfrister 

som anges i artikel 8.”. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  131 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led c 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. Medlemsstaterna ska göra den 

information som finns i det nationella 

riskvärderingssystemet tillgänglig på 

begäran eller direkt åtkomlig för samtliga 

behöriga myndigheter i andra 

medlemsstater i enlighet med de tidsfrister 

som anges i artikel 8. 

5. Medlemsstaterna ska göra den 

information som finns i det nationella 

riskvärderingssystemet direkt åtkomlig för 

samtliga behöriga myndigheter i andra 

medlemsstater i enlighet med de tidsfrister 

som anges i artikel 8. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 – led ca (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 5a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Följande punkt ska läggas till: 

 5a. En smart färdskrivare, vars data 

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 

 

Ändringsförslag  133 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 8 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 11 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Kommissionen ska fastställa en 

gemensam metod för registrering och 

kontroll av perioder av ”annat arbete”, 

enligt definitionen i artikel 4 e i 

förordning (EG) nr 561/2006, och 

perioder på minst en vecka under vilken 

en förare har lämnat fordonet, genom 

genomförandeakter. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses 

i artikel 12.2. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga I – del A – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I del A ska följande punkt läggas 

till som punkt 6: 

utgår 

”(6) Veckoarbetstid enligt artiklarna 4 

och 5 i direktiv 2002/15/EG.”. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga I – del A – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I del A ska följande punkt läggas 

till som punkt 6: 

utgår 

”(6) Veckoarbetstid enligt artiklarna 4 

och 5 i direktiv 2002/15/EG.”. 

 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att garantera ett transparent, icke-betungande och samtidigt 

genomförbart system. Kommissionens ursprungliga förslag gör kontrollmekanismen för 

villkoren i direktiv 2002/15 alltför komplicerad i samband med vägkontroller, eftersom det 

krävs en längre tidsperiod och alla dokument inte alltid finns tillgängliga. 

 

Ändringsförslag  136 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga I – del A – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I del A ska följande punkt läggas 

till som punkt 6: 

utgår 

”(6) Veckoarbetstid enligt artiklarna 4 

och 5 i direktiv 2002/15/EG.”. 

 

Or. en 

Motivering 

Det är inte möjligt att effektivt utföra kontroller av arbetstiden i samband med vägkontroller. 

Därför bör undersökningar och kontroller av efterlevnaden av direktiv 2002/15/EG endast 

utföras i lokalerna. 

 

Ändringsförslag  137 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga I – del A – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”(6) Veckoarbetstid enligt artiklarna 4 

och 5 i direktiv 2002/15/EG.”. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Det finns ingen möjlighet att kontrollera arbetstiden i samband med vägkontroller. Kontrollen 

måste ske i företagets lokaler. 

Ändringsförslag  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9 – led aa (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga I – del B – punkt 3a (ny)  
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) I del B ska följande punkt införas: 

 ”3a. Förarens återvändande till sin 

normala hemvist varje vecka.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9a (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga II – led 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) I bilaga II ska följande punkt 

införas: 

 ”3a. Utrustning som gör det möjligt att 

kontrollera att lastbilen uppfyller gällande 

miljö-, hälso-, djurskydds- och 

säkerhetsbestämmelser i medlemsstaten.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  140 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9b (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga II - led 3b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9b) I bilaga II ska följande punkt 

införas: 

 ”3b. Utrustning som gör det möjligt att 

kontrollera utländska transportörers 

betalningar av eventuell kilometerskatt i 
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medlemsstaten.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  141 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9c (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III – led 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9c) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4a. Att bryta mot kraven för 

nattarbete.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  142 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9d (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III - led 4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9d) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4b. Att bryta mot löneregler eller 

bestämmelser om utstationering av 

arbetstagare.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9e (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III - led 4c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9e) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4c. Att inte respektera kravet på att 

föraren varje vecka ska få återvända till 

sin normala hemvist.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  144 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9f (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III - led 4d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9f) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4d. Att lastbilen inte uppfyller 

gällande hälso-, djurskydds-, miljö- och 

säkerhetsbestämmelser i medlemsstaten.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  145 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9g (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III - led 4e (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9g) I bilaga III ska följande punkt 
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införas: 

 ”4e. Att en utländsk transportör inte 

har betalat kilometerskatt.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  146 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9h (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III - led 4f (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9h) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4f. Att cabotagetransport utförs med 

en utländsk lastbil.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  147 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9i (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III – led 4g (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9i) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4g. Att polismyndigheterna beslutar 

om kvarhållande av en lastbil som inte 

uppfyller gällande hälso-, djurskydds-, 

miljö- och säkerhetsbestämmelser i 

medlemsstaten eller som gör sig skyldig 

till andra överträdelser som anges i bilaga 

III.” 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  148 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – stycke 1 – led 9j (nytt) 

Direktiv 2006/22/EG 

Bilaga III - led 4h (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9j) I bilaga III ska följande punkt 

införas: 

 ”4h. Förordning (EU) nr 165/2014.” 

Or. fr 

Motivering 

Detta är den senaste förordningen om färdskrivare. 

 


