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Ändringsförslag  149 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller vissa aspekter av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom vägtransportsektorn och 

av Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2014/67/EU avseende 

administrativa krav och kontrollåtgärder 

för utstationering av dessa förare. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller vissa aspekter av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom vägtransportsektorn och av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU avseende administrativa krav 

och kontrollåtgärder för utstationering av 

dessa förare. 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller vissa aspekter av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom ramen för 

cabotagetransporter inom 
vägtransportsektorn och av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU avseende administrativa krav 

och kontrollåtgärder för utstationering av 

dessa förare. Transittrafik och 

internationella transporter ska inte 

omfattas av regler om utstationering av 

arbetstagare. 

Or. en 
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Motivering 

Regelverket för utstationering av arbetstagare bör inte gälla för transittrafik och 

internationella transporter på grund av deras ytterst mobila natur och den oproportionellt 

stora administrativa börda som skulle läggas på företagen. 

 

Ändringsförslag  151 

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 2 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller vissa aspekter av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom vägtransportsektorn och av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU avseende administrativa krav 

och kontrollåtgärder för utstationering av 

dessa förare. 

1. I denna artikel fastställs särskilda 

bestämmelser vad gäller tillämpningen av 

direktiv 96/71/EG avseende utstationering 

av förare inom vägtransportsektorn och av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU avseende administrativa krav 

och kontrollåtgärder för utstationering av 

dessa förare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  152 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska se till att 

transportföretagen använder smarta 

färdskrivare i enlighet med artikel 8 i 

förordning (EU) nr 165/2014 i fordon 

som används för internationella 

transporter eller cabotagetransporter 

enligt definitionen i förordningarna (EU) 

nr 1072/2009 och (EU) nr 1073/2009. De 

smarta färdskrivarna ska sända alla data i 

realtid till den portal som avses i 

förordning (EU) nr 165/2014, så att de 
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när som helst kan granskas av behöriga 

kontrollinstanser. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  153 

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 2 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. 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  154 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Detta direktiv och direktiv 

96/71/EG gäller inte för transittrafik. 

Or. en 

Motivering 

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. 
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Ändringsförslag  155 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Medlemsstaterna ska inte tillämpa 

direktiv 96/71/EG eller direktiv 

2014/67/EU på transittrafik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  156 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Transittrafik är helt undantagen 

från tillämpningsområdet för direktiv 

96/71/EG och detta direktiv. 

Or. en 

Motivering 

Transittrafik uppfyller inte villkoren för utstationering. Det finns dessutom ingen koppling till 

de länder genom vilka föraren genomför transittrafiken. Dessa transporter bör uteslutas från 

tillämpningsområdet för direktivet om utstationering av arbetstagare och direktivet om 

införandet av lex specialis. 

 

Ändringsförslag  157 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1a (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Transittrafik ligger utanför 

tillämpningsområdet för detta direktiv och 

för direktiv 96/71/EG. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  158 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Internationella transporter i den 

mening som avses i förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 är helt 

undantagna från tillämpningsområdet för 

direktiv 96/71/EG och detta direktiv. 

Or. en 

Motivering 

Det förekommer inte någon konkurrens mellan lokala företag vid utförande av tjänster inom 

ramen för internationella transporter. Reglerna för utstationering av arbetstagare stämmer 

dessutom inte överens med de särskilda förhållanden och den höga rörlighet som gäller för 

arbete i transportsektorn. Av denna anledning bör dessa transporter uteslutas från 

tillämpningsområdet för direktivet för utstationering av arbetstagare och direktivet om 

införandet av lex specialis. 

 

Ändringsförslag  159 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Detta direktiv och direktiv 

96/71/EG gäller inte för företag som utför 
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transporter i den mening som avses i 

förordning 1073/2009. 

Or. en 

Motivering 

Företag som utför persontransporter på väg kommer att påverkas i särskilt hög grad av 

åtgärder som huvudsakligen syftar till att lösa problem som förekommer i transportsektorn. 

Vid transport av passagerare/turister konkurrerar de inte med lokala företag eftersom de 

endast står till dessa passagerares/turisters förfogande. Därför bör persontransporter 

undantas från det här direktivets tillämpningsområde. 

 

Ändringsförslag  160 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 1c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1c. Detta direktiv och direktiv 

96/71/EG gäller inte för företag som har 

sitt säte i gränsöverskridande regioner 

och som utför internationella transporter i 

den mening som avses i förordning 

1072/2009 i dessa gränsöverskridande 

regioner inom 100 kilometer 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. 

 

Ändringsförslag  161 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna får inte tillämpa 

leden b och c i första stycket i artikel 3.1 i 

direktiv 96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför 

internationella transporter enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 

och utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

utgår 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

 

Or. en 

Motivering 

Det är aldrig acceptabelt att undanta arbetstagare från det skydd som tillhandahålls i 

bestämmelserna rörande minimilöner. Bestämmelser rörande minimilöner, såsom artikel 3 i 

direktiv 96/71/EG om utstationering syftar till att skydda arbetstagarna. Om man undantar 

sektorer utesluter man också arbetstagarna från skydd och inkomst. 

 

Ändringsförslag  162 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför 

utgår 
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internationella transporter enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 

och utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  163 

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 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför 

internationella transporter enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 

och utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Ole Christensen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 
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företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 om dessa 

transporter begränsas till transporter som 

utgår från den medlemsstat i vilken 

vägtransportföretaget är registrerat och 

utförs direkt till en annan medlemsstat 

följt av en avlastning och/eller en 

pålastning i den medlemsstaten och en 

direktretur till den medlemsstat i vilken 

vägtransportföretaget är registrerat, med 

undantag för cabotagetransporter eller 

alla andra typer av transporter i andra 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG eller direktivet 2014/67/UE på 

internationella transporter och 

transittransporter, enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009. 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  166 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 



 

PE616.903v01-00 12/110 AM\1144782SV.docx 

SV 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Bestämmelserna i direktiv 96/71/EG och 

därefter i den rättsakt som ändrar detta 

direktiv såväl som i tillämpningsdirektivet 

2017/67/EU ska gälla för transportföretag 

som utför cabotagetransporter, såväl som 

för inkommande eller utgående 

godsvägtransporter som utgör en 

delsträcka av en kombinerad transport, i 

enlighet med vad som fastställs i rådets 

direktiv 92/106/EEG om gemensamma 

regler för vissa former av kombinerad 

transport av gods mellan 

medlemsstaterna. 

 Bestämmelserna i de direktiven ska också 

gälla för internationella transporter under 

förutsättning att de villkor för 

utstationering som anges i artikel 1.3 i 

direktiv 96/71/EG och i den rättsakt som 

ändrar detta direktiv uppfylls. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  167 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

Medlemsstaterna får tillämpa direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter och cabotage enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009. 
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kalendermånad. 

Or. fr 

Motivering 

När en förare utför en lastning och/eller lossning inom territoriet tillhörande en annan 

medlemsstat än den där förarens anställningsavtal har ingåtts bör denne omfattas av reglerna 

för utstationering av arbetstagare i enlighet med vilka det går att säkerställa rättvis 

konkurrens mellan företag inom territoriet tillhörande nämnda medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  168 

Georges Bach 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får tillämpa direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter och cabotage enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009. 

Or. fr 

Motivering 

För att garantera rättvis konkurrens mellan företag som utför internationella transporter 

eller cabotage inom en medlemsstats territorium bör förarna omfattas av reglerna för 

utstationering av arbetstagare. 

 

Ändringsförslag  169 

Claude Rolin 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får tillämpa direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter och cabotage enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  170 

Robert Rochefort 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får tillämpa direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter och cabotage enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  171 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa direktiv 

96/71/EG eller direktiv 2014/67/EU på 

transittrafik och internationella transporter 

enligt förordningarna 1072/2009 och 

1073/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför 

internationella transporter enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 

och utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

För internationella transporter, inklusive 

därmed förbunden transittrafik, ska de 

villkor som fastställts i leden b och c i 

artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG rörande den 

medlemsstat där transporten lastas gälla 

för hela den tid då transporten pågår eller 

till dess att arbetstagaren återvänder till 

den medlemsstat där dennes vanliga 

arbetsplats är belägen. 

 När det förekommer flera lastningar 

och/eller dellastningar i olika 

medlemsstater ska de villkor som är mest 

gynnsamma för arbetstagaren gälla från 

och med den tidpunkt då lasten eller 
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dellasten hämtas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  173 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a [i direktiv 

96/71/EG] när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden inom deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till sammanlagt högst tio dagar 

under en kalendermånad. En 

[sju-]dagarströskel bör också gälla för 

cabotagetransporter i enlighet med 

definitionerna i förordningarna (EU) nr 

1072/2009 och (EU) nr 1073/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

Medlemsstaterna får inte tillämpa direktiv 

96/71/EG eller direktiv 2014/67/EU på 

internationella transporter enligt 

förordning 1072/2009 om 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

understiger sju på varandra följande 
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1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

arbetsdagar under en kalendermånad på 

destinationsmedlemsstatens territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordning 1072/2009 

och utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst fem dagar i rad. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  176 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

ochc i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

ochc i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 
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transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst en dag under en 

kalendermånad. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  177 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och den totala 

arbetsperiod per månad som tillbringas på 

deras territorium för att utföra dessa 

transporter uppgår till högst 45 timmar 

under en kalendermånad. 

Or. en 

Motivering 

En tröskel som baseras på dagar kan leda till att mindre än sex timmar räknas som en dag 

(om arbetet i fråga utförs på olika dagar). En timbaserad beräkning skulle ta hänsyn till 

situationer där det förekommer mer frekventa uppdrag med kortare avstånd på 

medlemsstaternas territorium och skulle därmed vara rättvisare. Perioden kan inte inbegripa 

viloperioder, eftersom 45 timmar annars i praktiken kan motsvara mindre än tre dagar (om 

viloperioderna tillbringas på värdmedlemsstatens territorium). 

 

Ändringsförslag  178 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa direktiv 

96/71/EG eller direktiv 2014/67/EU på 

förare inom vägtransportsektorn som är 

anställda av företag som avses i artikel 1.3 

a i det direktivet när förarna utför 

internationella transporter enligt 

förordningarna 1072/2009 och 1073/2009 

med undantag för transittrafik, och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tio dagar under en 

kalendermånad. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför 

cabotagetransporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Or. en 
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Motivering 

När det gäller cabotagetransporter där utländska transportföretag kan konkurrera med 

lokala företag bör tillämpningen av utstationeringen av arbetstagare vara avhängig av att det 

finns ”adekvata förbindelser” med mottagarlandet. 

 

Ändringsförslag  180 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordningarna 

1072/2009 och 1073/2009 och 

utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst tre dagar under en 

kalendermånad. 

Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

och c i första stycket i artikel 3.1 i direktiv 

96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför internationella 

transporter enligt förordning 1072/2009 

och utstationeringsperioden på deras 

territorium för att utföra dessa transporter 

uppgår till högst nio dagar under en 

kalendermånad. 

Or. en 

Motivering 

De tre dagar som föreslagits av kommissionen fastställer inte den tillräckliga kopplingen till 

hemmedlemsstaten på lämpligt sätt. Om man följer det förfarande som föreslagits av 

kommissionen skulle det innebära att tre dagar motsvarar 18 arbetstimmar. Lägre trösklar 

innebär dessutom större incitament till att tvinga förarna i riktning mot skenbart 

egenföretagande, eftersom egenföretagare inte behöver tillämpa regler för utstationering. 

Därför föreslås en rimligare tidsrelaterad tröskel. 

 

Ändringsförslag  181 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Direktiv 96/71/EG ska inte gälla för 

förare som utför persontransporter på väg 

i den mening som avses i förordning (EG) 

nr 1071/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Claude Rolin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  183 

Robert Rochefort 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. fr 
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Ändringsförslag  184 

Georges Bach 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. fr 

Motivering 

För att underlätta företagens tillämpning av bestämmelserna och myndigheternas kontroller 

ska direktiv 96/71/EG tillämpas från och med den första dag då internationella transporter 

bedrivs. 

 

Ändringsförslag  185 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. fr 
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Motivering 

Tröskeln på 3 dagar innan dess att bestämmelserna om utstationering börjar tillämpas utgör 

ytterligare en komplicerande faktor för företagen och tillsynsmyndigheterna som bör 

undanröjas. 

 

Ändringsförslag  186 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. pt 

 

Ändringsförslag  187 

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 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  188 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Den föreslagna tredagarsregeln tycks vara ytterst problematisk när det gäller en smidig och 

fungerande inre marknad. Eftersom mycket mobila arbetstagare rent faktiskt har att göra med 

ett obegränsat antal olika situationer och rutter leder ett visst bestämt antal dagar till 

diskriminerande och lokalt drivna protektionistiska metoder som står i tydlig strid med 

fördraget. 

 

Ändringsförslag  189 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  190 

Emilian Pavel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Om utstationeringsperioden när det gäller 

internationella transporter är längre än tio 

dagar under en period på en 

kalendermånad ska medlemsstaterna 

tillämpa artikel 3.1 första stycket led b och 

c i direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad som 

avses i första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Om utstationeringsperioden är längre än 

sammanlagt [tio] dagar för internationella 

transporter och sammanlagt [sju] dagar 

för cabotagetransporter ska 

medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1 första 

stycket led b och c för den återstående 

utstationeringsperioden inom deras 

territorium under den kalendermånad som 

avses i första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  192 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Om utstationeringsperioden är längre än 

sju på varandra följande arbetsdagar på 

destinationsmedlemsstatens territorium 
ska medlemsstaterna tillämpa artikel 3.1 

första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  193 

Ole Christensen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad som 

avses i första stycket. 

Om internationella transporter utförs 

mellan medlemsstater annat än den 

medlemsstat i vilken vägtransportföretaget 

är registrerat ska medlemsstaterna 

tillämpa artikel 3.1 första stycket led b och 

c i direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  194 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

Om den totala arbetsperioden för 

utstationering per månad är längre än 45 

timmar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 
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på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad som 

avses i första stycket. 

Or. en 

Motivering 

En tröskel som baseras på dagar kan leda till att mindre än sex timmar räknas som en dag 

(om arbetet i fråga utförs på olika dagar). En timbaserad beräkning skulle ta hänsyn till 

situationer där det förekommer mer frekventa uppdrag med kortare avstånd på 

medlemsstaternas territorium och skulle därmed vara rättvisare. Perioden kan inte inbegripa 

viloperioder, eftersom 45 timmar annars i praktiken kan motsvara mindre än tre dagar (om 

viloperioderna tillbringas på värdmedlemsstatens territorium). 

 

Ändringsförslag  195 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 

3 dagar ska medlemsstaterna tillämpa 

artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

Om transittrafik eller internationella 

transporter kombineras med 

cabotagetransporter inom en medlemsstat 
ska artikel 3.1 första stycket led b och c i 

direktiv 96/71/EG gälla för hela 

utstationeringsperioden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

Om utstationeringsperioden överstiger 

denna tröskel ska medlemsstaterna 
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3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

tillämpa artikel 3.1 första stycket led b och 

c i direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad som 

avses i första stycket. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  197 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om utstationeringsperioden är längre än 3 

dagar ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Om utstationeringsperioden är längre än 1 

dag ska medlemsstaterna tillämpa artikel 

3.1 första stycket led b och c i direktiv 

96/71/EG för hela utstationeringsperioden 

på deras territorium under den 

kalendermånad som avses i första stycket. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  198 

Emilian Pavel 

 

Förslag till direktiv 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna får inte tillämpa leden b 

eller c i första stycket i artikel 3.1 i 

direktiv 96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a i det 

direktivet när förarna utför 

cabotagetransporter enligt 

förordningarna (EG) nr 1072/2009 och nr 

1073/2009 och utstationeringsperioden på 

deras territorium för att utföra dessa 

transporter uppgår till högst sju dagar 

under en kalendermånad. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Birgit Sippel 

 

Förslag till direktiv 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska tillämpa direktiven 

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

utstationeringsperioden på deras 

territorium för förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

sådana företag som avses i leden a, b och 

c i artikel 1.3 när de utför vägtransporter 

som en integrerad del av kombinerade 

transporter i enlighet med vad som avses i 

artikel 4 i direktiv 92/106/EEG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  200 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Genom undantag från artikel 1 i direktiv 

96/71/EG [i sin ändrade lydelse enligt 

2016/0070(COD)] får inte transporter som 

omfattas av detta direktivs 

tillämpningsområde omfattas av regler 

om långtidsutstationering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Mara Bizzotto 
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Förslag till direktiv 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Inga undantag ska däremot göras för 

cabotage som fullt ut omfattas av 

bestämmelserna i direktiven 96/71/EG 

och 2014/67/EU. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  202 

Emilian Pavel 

 

Förslag till direktiv 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Om utstationeringsperioden när det gäller 

cabotagetransporter är längre än sex 

dagar under en period på en 

kalendermånad ska medlemsstaterna 

tillämpa artikel 3.1 första stycket led b och 

c i direktiv 96/71/EG för hela 

utstationeringsperioden på deras 

territorium under den kalendermånad 

som avses i första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  203 

Birgit Sippel 

 

Förslag till direktiv 

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

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska tillämpa direktiven 

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

utstationeringsperioden på deras 

territorium för förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 
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sådana företag som avses i leden a, b och 

c i artikel 1.3 när de genomför 

transittrafik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  204 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna får inte tillämpa 

direktiv 96/71/EG på förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

företag som avses i artikel 1.3 a [i direktiv 

96/71/EG] när förarna utför 

internationella transporter i den mening 

som avses i förordningarna (EU) nr 

1072/2009 och (EU) nr 1073/2009 som 

räknas som transittrafik genom unionen 

och inte heller på förare som utför 

vägtransporter med fordon som avses i 

artiklarna 3 och 13.1 i förordning 

561/2006 under förutsättning att den 

berörda medlemsstaten har godkänt dessa 

undantag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Genom undantag från artikel (...)* 

i lagstiftningsakten om ändring av 

direktiv 96/71/EG bör transporter som 

omfattas av detta direktivs 

tillämpningsområde undantas från icke 
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universellt tillämpliga kollektivavtal. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  206 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Medlemsstaterna ska inte tillämpa 

direktiv 96/71/EG eller direktiv 

2014/67/EU på transittider som är kortare 

än eller lika med två dagar i följd inom 

vederbörande medlemsstat. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  207 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 
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Or. pt 

Ändringsförslag  208 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. fr 

Motivering 

Tröskeln på 3 dagar innan dess att bestämmelserna om utstationering börjar tillämpas utgör 

ytterligare en komplicerande faktor för företagen och tillsynsmyndigheterna som bör 

undanröjas. 

 

Ändringsförslag  209 

Claude Rolin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de utgår 
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utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  210 

Robert Rochefort 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. fr 
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Ändringsförslag  211 

Georges Bach 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. fr 

Motivering 

För att underlätta företagens tillämpning av bestämmelserna och myndigheternas kontroller 

ska direktiv 96/71/EG tillämpas från och med den första dag då internationella transporter 

bedrivs. 

 

Ändringsförslag  212 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 
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på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. it 

 

Ändringsförslag  213 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Joachim Schuster 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  215 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 
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tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  216 

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 2 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 

2 gäller följande: 

utgår 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  217 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 2 

gäller följande: 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 2 

får en dag inte vara mindre än 24 timmar 

som tillbringas på värdmedlemsstatens 
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territorium. Veckovilan ska undantas från 

beräkningen av 

utstationeringsperioderna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  218 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 2 

gäller följande: 

3. Vid beräkning av de 

utstationeringsperioder som avses i punkt 2 

får en dag inte vara mindre än 24 timmar 

som tillbringas på värdmedlemsstatens 

territorium. Veckovilan ska undantas från 

beräkningen av 

utstationeringsperioderna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  219 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

Om tröskeln beräknas i timmar blir detta beräkningssteg överflödigt. 
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Ändringsförslag  220 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  221 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  222 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än den maximala dagliga körtid 

som fastställs i direktiv 2006/22/EG och 

som tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som en halv dag. 
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Or. es 

 

Ändringsförslag  223 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än tolv timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

Or. en 

Motivering 

Tolv timmar utgör en halv dag, och därför föreslås detta i stället för sex timmar. Om man 

följer det förfarande som föreslagits av kommissionen skulle det innebära att tre dagar 

motsvarar 18 arbetstimmar. Detta fastställer inte den tillräckliga kopplingen till 

värdmedlemsstaten på lämpligt sätt. 

 

Ändringsförslag  224 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än sex timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

(a) En daglig arbetsperiod som är 

kortare än nio timmar och som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som en halv dag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  225 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  226 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  227 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

utgår 

Or. en 
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Motivering 

Om tröskeln beräknas i timmar blir detta beräkningssteg överflödigt. 

 

Ändringsförslag  228 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

(b) En daglig arbetsperiod som uppgår 

till eller överstiger den maximala dagliga 

körtid som fastställs i direktiv 2006/22/EG 
och som tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som en hel dag. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  229 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

(b) En daglig arbetsperiod på tolv 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

Or. en 

Motivering 

Tolv timmar utgör en halv dag, och därför föreslås detta i stället för sex timmar. Om man 

följer det förfarande som lagts fram av kommissionen skulle det innebära att tre dagar 

motsvarar 18 arbetstimmar. Detta fastställer inte den tillräckliga kopplingen till 

värdmedlemsstaten på lämpligt sätt. 
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Ändringsförslag  230 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En daglig arbetsperiod på sex 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

(b) En daglig arbetsperiod på nio 

timmar eller mer som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som en hel dag. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  231 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som 

tillbringas på en värdmedlemsstats 

territorium ska räknas som arbetsperiod. 

(c) Raster som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som arbetsperiod. 

Or. en 
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Ändringsförslag  233 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som arbetsperiod. 

(c) Raster och tid då arbetstagaren är 

tillgänglig som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som arbetsperiod. 

Or. en 

Motivering 

Viloperioder utgör en betydande del av den tid som tillbringas på värdmedlemsstatens 

territorium och utgör dessutom inte arbetstid, och de bör därför uteslutas från beräkningen. 

 

Ändringsförslag  234 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Raster och viloperioder samt tid då 

arbetstagaren är tillgänglig som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som arbetsperiod. 

(c) Raster och tid då arbetstagaren är 

tillgänglig som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som arbetsperiod. 

Or. es 

Ändringsförslag  235 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) Raster och viloperioder samt tid då (c) Raster och tid då arbetstagaren är 
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arbetstagaren är tillgänglig som tillbringas 

på en värdmedlemsstats territorium ska 

räknas som arbetsperiod. 

tillgänglig som tillbringas på en 

värdmedlemsstats territorium ska räknas 

som arbetsperiod. 

Or. en 

Motivering 

Perioden kan inte inbegripa viloperioder, eftersom 45 timmar i så fall i praktiken skulle 

kunna motsvara mindre än tre dagar (under förutsättning att viloperioderna tillbringas på 

värdmedlemsstatens territorium). 

 

Ändringsförslag  236 

Michaela Šojdrová 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. För att underlätta 

löneberäkningen vid tillämpningen av 

denna artikel ska kommissionen införa ett 

digitalt verktyg. I verktyget ska inkluderas 

de särskilda lönekraven inom varje 

medlemsstat och alla andra särskilda 

uppgifter som behövs för att utföra 

beräkningarna. Sådana uppgifter ska 

fastställas på förhand i verktyget på 

grundval av en reguljär 

meddelandeskyldighet från 

medlemsstaterna till kommissionen. 

Verktyget ska vara tillgängligt 

kostnadsfritt för alla företag. 

Or. en 

Motivering 

Företag (i synnerhet små och medelstora företag) saknar både de resurser och den personal 

som behövs för att ta reda på vilka särskilda krav som gäller för olika territorier. 

Medlemsstaterna bör uppbära åtminstone en del av den administrativa bördan genom att 

meddela de relevanta nationella kraven till kommissionen. Företagen skulle skriva in 

personliga uppgifter i det digitala verktyget (såsom den arbetstid som tillbringas på territoriet 

i fråga), vilket skulle underlätta administrationen och minska kostnaderna. 
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Ändringsförslag  237 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Den utstationeringsperiod som 

avses i punkt 2 ska beräknas genom att 

lägga ihop de perioder som registrerats av 

färdskrivarna och som tillbringats av 

föraren i en värdmedlemsstat per 

kalendermånad, med undantag för 

veckovilan. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  238 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska tillämpa 

direktiv 96/71/EG och direktiv 

2014/67/EU på internationella transporter 

och cabotage enligt förordningarna (EG) 

nr 1072/2009 och (EU) nr 1073/2009. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  239 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Alla transporter som omfattas av 
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detta direktiv undantas från de regler 

rörande långtidsutstationering som avses i 

artikel 1 i lagstiftningsakten om ändring 

av direktiv 96/71/EG. 

Or. en 

Motivering 

Direktiv 96/71/EG håller för närvarande på att ses över. Det korrekta artikelnumret bör 

införas efter det att det ändrade direktivet har antagits av medlagstiftarna. Transporter bör 

undantas från regler rörande långtidsutstationering eftersom det inte finns någon kontinuitet i 

tjänsterna. På grund av deras mycket höga mobilitet skulle en tillämpning av dessa regler 

dessutom leda till situationer där flera olika arbetsrättsliga regler måste tillämpas samtidigt 

på en enskild arbetstagare. Detta skulle påverka arbetstagarna negativt. 

 

Ändringsförslag  240 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Cabotagetransporter som omfattas 

av detta direktiv undantas från de regler 

rörande långtidsutstationering som avses i 

artikel 1 i lagstiftningsakten om ändring 

av direktiv 96/71/EG. 

Or. en 

Motivering 

Det skulle leda till kaos om man använder reglerna för långtidsutstationering. Som en följd 

av detta skulle förarna omfattas av olika lagar rörande tid. Det finns dessutom ett hot mot 

kontinuiteten av socialförsäkringsskyddet. 

 

Ändringsförslag  241 

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

Marek Plura 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Cabotagetransporter som omfattas 

av detta direktiv ska undantas från de 

regler rörande kollektivavtal som inte är 

universellt tillämpliga i den mening som 

avses i artikel [...] i direktiv 96/71/EG. 

Or. en 

Motivering 

Avsikten är att hänvisa till direktiv 96/71/EG i dess ändrade lydelse enligt COD(2016/0070). 

På grund av den mycket höga mobiliteten skulle användningen av kollektivavtal på lokal och 

regional nivå utgöra en mycket stor börda för företag som utför internationella transporter. 

Hänvisningen är till ändringsförslag 33 i den rapport som antogs av utskottet för 

sysselsättning och sociala frågor den 16 oktober 2017. 

 

Ändringsförslag  242 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. I enlighet med artikel 3.1, första 

stycket, leden b och c i direktiv 96/71/EG 

ska för transporter inom flera 

medlemsstater under samma dag 

tillämpas villkoren i den medlemsstat där 

villkoren är gynnsammast för föraren. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  243 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 3b (ny) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3b. Alla transporter som omfattas av 

detta direktiv ska undantas från de regler 

rörande kollektivavtal som inte är 

universellt tillämpliga i den mening som 

avses i artikel [...] i direktiv 96/71/EG. 

Or. en 

Motivering 

Avsikten är att hänvisa till direktiv 96/71/EG i dess ändrade lydelse enligt COD(2016/0070). 

Detta särskilda krav ingår i rapporten från utskottet för sysselsättning och sociala frågor som 

ändringsförslag 33 (artikel 3 punkt 8a (ny)). På grund av den höga mobiliteten är det 

omöjligt för transportföretag att tillämpa alla lokala och regionala kollektivavtal. Detta 

kommer att påverka små och medelstora företag särskilt negativt utan något reellt mervärde 

för förarna. 

 

Ändringsförslag  244 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

[...] utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  245 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Medlemsstaterna ska vidta 

lämpliga åtgärder om bestämmelserna i 

detta direktiv inte följs. De ska i synnerhet 

sörja för att arbetstagarna och deras 

företrädare har tillgång till lämpliga 
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förfaranden för att tillämpa de 

skyldigheter som anges i detta direktiv. 

För dessa ändamål får medlemsstaterna i 

synnerhet införa följande åtgärder: 

Or. en 

Motivering 

Kommissionen återinför den ordalydelse från utkastet till förslag (2012/0061/COD 

tillämpning av utstationeringsbestämmelser) som medlagstiftarna har ansett vara olämplig i 

tillämpningssyfte. Syftet med detta förslag är att anpassa kontrollåtgärderna till direktiv 

2014/67/EG för att se till att medlemsstaterna effektivt kan tillämpa kontroll- och 

sanktionsåtgärder. 

 

Ändringsförslag  246 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Med avseende på transporter som 

omfattas av detta direktiv ska punkterna 1 

och 2 i artikel 9 i tillämpningsdirektivet 

2014/67/EU ersättas av följande: 
Medlemsstaterna får endast införa följande 

administrativa krav och kontrollåtgärder: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  247 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. För att garantera en effektiv 

tillämpning och tillsyn av detta direktiv, 

direktiv 96/71/EG och direktiv 
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2014/67/EU får medlemsstaterna i 

synnerhet införa följande administrativa 

krav och kontrollåtgärder: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  248 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Genom undantag från punkterna 

1 och 2 i artikel 9 i tillämpningsdirektivet 

2014/67/EU får medlemsstaterna endast 

införa följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

Or. en 

Motivering 

För att ge rättslig klarhet bör medlemsstaterna endast tillåtas att använda de 

kontrollinstrument som anges i detta direktiv. Punkterna 1 och 2 i artikel 9 i direktiv 

2014/67/EU bör därför ersättas av sektorsspecifika krav. 

 

Ändringsförslag  249 

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 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Medlemsstaterna får i synnerhet 

införa följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

Or. en 
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Ändringsförslag  250 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Medlemsstaterna får åtminstone 

införa följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

Or. en 

Motivering 

Strykning av ”endast” i kommissionens förslag, eftersom man i lex specialis inte kan 

föreskriva en sluten förteckning för medlemsstaterna. Medlemsstaterna kan be om mer 

information i utstationeringsdeklarationen. 

 

Ändringsförslag  251 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Medlemsstaterna får endast införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

4. Medlemsstaterna ska införa 

följande administrativa krav och 

kontrollåtgärder: 

Or. it 

 

Ändringsförslag  252 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 



 

PE616.903v01-00 54/110 AM\1144782SV.docx 

SV 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

utstationeringsdeklaration och eventuella 

uppdateringar till de nationella behöriga 

myndigheterna senast vid utstationeringens 

början. Vägtransportföretaget ska sända 

och/eller uppdatera deklarationen i 

elektronisk form, med hjälp av 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI), inrättat genom 

förordning (EU) nr 1024/2012, på ett av 

de officiella språken i EU, vilken endast 

innehåller följande information: 

Or. it 

 

Ändringsförslag  253 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) För varje utstationerad förare och 

varje utstationering, en skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna före 

utstationeringens början, i standardiserad 

elektronisk form som tagits fram och 

gjorts tillgänglig av kommissionen senast 

två år efter offentliggörandet av direktivet, 

på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken minst innehåller följande 

information: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  254 

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 2 – punkt 4 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) För varje utstationerad förare och 

varje utstationering, en skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna före 

utstationeringens början, i standardiserad 

elektronisk form som tagits fram och 

gjorts tillgänglig av kommissionen senast 

två år efter offentliggörandet av direktivet, 

på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken minst innehåller följande 

information: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  255 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de 

nationella behöriga myndigheterna senast 

vid utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

deklaration till informationssystemet för 

den inre marknaden (IMI) eller lämna in 

denna till de nationella behöriga 

myndigheterna senast vid utstationeringens 

början, i standardiserad elektronisk form 

som tagits fram och gjorts tillgänglig av 

kommissionen, på något av de officiella 

EU-språken, vilken endast innehåller 

följande information: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  256 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
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João Pimenta Lopes 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) För varje utstationerad förare och 

varje utstationering, en skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i standardiserad 

elektronisk form som tagits fram och 

gjorts tillgänglig av kommissionen på alla 

officiella EU-språk, vilken minst 

innehåller följande information: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  257 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken innehåller all den relevanta 

information som krävs för att möjliggöra 

faktakontroller på arbetsplatsen, 

däribland följande: 

Or. en 
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Ändringsförslag  258 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form. Denna formalitet ska genomföras 

med hjälp av ett formulär som 

kommissionen tillhandahåller på alla 

officiella EU-språk, vilken endast 

innehåller följande information: 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  259 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de 

nationella behöriga myndigheterna senast 

vid utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 
vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

standardiserad, elektronisk, enkel 

anmälan till de nationella behöriga 

myndigheterna senast vid utstationeringens 

början, vilken endast innehåller följande 

information: 

Or. en 
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Motivering 

Som en följd av standardiserade blanketter behövs det ingen översättning. Deklarationerna 

ska skickas på elektronisk väg. 

 

Ändringsförslag  260 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 

vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de nationella 

behöriga myndigheterna senast vid 

utstationeringens början, i standardiserad 

elektronisk form, på ett av de officiella 

språken i värdmedlemsstaten eller på 

engelska, vilken endast innehåller följande 

information: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  261 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att skicka en 

utstationeringsdeklaration till de 

nationella behöriga myndigheterna senast 

vid utstationeringens början, i elektronisk 

form, på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller på engelska, 
vilken endast innehåller följande 

information: 

(a) En skyldighet för det 

vägtransportföretag som är etablerat i en 

annan medlemsstat att via IMI-systemets 

särskilda offentliga gränssnitt skicka en 

standardiserad, elektronisk, enkel 

anmälan till de nationella behöriga 

myndigheterna senast vid utstationeringens 

början, vilken endast innehåller följande 

information: 
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Or. en 

Motivering 

För att underlätta inlämningen av deklarationen behövs det ett elektroniskt system. Detta 

system kan lätt byggas på det befintliga IMI-systemet och vidareutvecklas av kommissionen. 

Kommissionen bör också utarbeta en standardiserad blankett, eftersom det då inte behövs 

någon översättning. 

 

Ändringsförslag  262 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Transportföretagets identitet. i) Transportföretagets identitet (om 

det gäller ett dotterföretag, även sätets 

adress). 

Or. en 

Motivering 

Detta bidrar till att identifiera eventuella brevlådeföretag. 

 

Ändringsförslag  263 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led ia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) Kontaktuppgifterna för företagets 

juridiska ombud i värdmedlemsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led ib (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ib) För små och medelstora företag 

och företag som inte har något juridiskt 

ombud ska värdmedlemsstaten inrätta en 

offentlig eller privat gemensam 

kontaktpunkt, vars formulär finns 

tillgängliga via internet på de officiella 

EU-språken. De handlingar som krävs 

enligt EU:s transportlagstiftning ska 

tillhandahållas små och medelstora 

företag samt företag som inte har något 

juridiskt ombud i värdmedlemsstaten vid 

denna kontaktpunkt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  265 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Det förväntade antalet 

utstationerade förare och deras 

personuppgifter. 

iii) Information om de utstationerade 

förarna, inbegripet åtminstone följande: 

Personuppgifter, hemvistland, det land i 

vilket anställningsavtalet ingicks, det land 

i vilket de sociala avgifterna betalas och 

socialförsäkringsnumret. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  266 

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 2 – punkt 4 – led a – led iii 



 

AM\1144782SV.docx 61/110 PE616.903v01-00 

 SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Det förväntade antalet 

utstationerade förare och deras 

personuppgifter. 

iii) Information om de utstationerade 

förarna, inbegripet åtminstone följande: 

Personuppgifter, hemvistland, det land i 

vilket anställningsavtalet ingicks, det land 

i vilket de sociala avgifterna betalas och 

socialförsäkringsnumret. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  267 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iii) Det förväntade antalet 

utstationerade förare och deras 

personuppgifter. 

iii) Det förväntade antalet 

utstationerade förare, deras personuppgifter 

samt de dokument som styrker deras 

anställning hos vägtransportföretaget. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  268 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iiia) De utstationerade arbetstagarnas 

körkortsuppgifter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  269 

Michaela Šojdrová 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iv 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum. 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum, utan att detta påverkar en 

eventuell förlängning om så krävs på 

grund av oförutsebara omständigheter. 

Or. en 

Motivering 

Förarna kan stöta på oförutsedda hinder (tekniska problem, väghinder, osv.). 

Utstationeringens slutliga varaktighet kan därför skilja sig åt. Denna ändring ser till att 

företagen inte bestraffas i händelse av att den meddelande utstationeringstiden har gått ut vid 

tiden för kontroll. 

 

Ändringsförslag  270 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iv 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum. 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum för varje land som 

genomkorsas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  271 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iv 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

iv) Utstationeringsperiodens 

förväntade längd och planerade start- och 
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slutdatum. slutdatum per arbetstagare. 

Or. en 

Motivering 

Företaget kan ha flera arbetstagare. Rättigheterna i enlighet med direktivet om utstationering 

av arbetstagare tilldelas per arbetstagare. 

 

Ändringsförslag  272 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iv 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum. 

iv) Utstationeringens planerade start- 

och slutdatum. 

Or. en 

Motivering 

Man måste vara medveten om att dessa mycket rörliga arbetstagare tillhandahåller tjänster 

som är ytterst flexibla, till exempel cabotagetransporter. 

 

Ändringsförslag  273 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led iv 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

iv) Utstationeringens förväntade 

varaktighet samt planerade start- och 

slutdatum. 

iv) Utstationeringsperiodens 

förväntade start- och slutdatum. 

Or. en 
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Ändringsförslag  274 

Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led vi 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi) Typen av transporttjänster, dvs. 

godstransport, personbefordran, 

internationell transport, 

cabotagetransport. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  275 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led vi 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi) Typen av transporttjänster, dvs. 

godstransport, personbefordran, 

internationell transport, 

cabotagetransport. 

vi) Typen av transporttjänster, dvs. 

godstransport eller personbefordran. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  276 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led vi 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

vi) Typen av transporttjänster, dvs. 

godstransport, personbefordran, 
internationell transport, cabotagetransport. 

vi) Typen av transporttjänst per 

arbetstagare: internationell transport, 

cabotagetransport. 

Or. en 
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Ändringsförslag  277 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led via (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 via) Information om de utstationerade 

förarna, inbegripet åtminstone följande: 

Personuppgifter, hemvistland, det land i 

vilket anställningsavtalet ingicks, det land 

i vilket de sociala avgifterna betalas och 

socialförsäkringsnumret. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  278 

Dominique Martin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led via (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 via) Den lagstiftning som är tillämplig 

per kördag: internationell transport 

(mindre än 6 h genomfart i landet), 

utstationerad internationell transport 

(mer än 6 h genomfart i landet) eller 

cabotagetransport (utstationerad). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  279 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led via (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 via) Den lagstiftning som 

anställningsavtalet omfattas av. 
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Or. en 

Motivering 

Detta kan bidra till att identifiera brevlådeföretag eller falska utstationeringar. 

 

Ändringsförslag  280 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – led via (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 via) Adressatens identitet och 

kontaktuppgifter. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  281 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 För de syften som avses i detta led får 

transportföretaget tillhandahålla en enkel 

anmälan som omfattar en period på högst 

sex månader. Den information som 

hänvisas till i leden ii–vi ska uppdateras 

elektroniskt av vägtransportföretaget i 

enlighet med den föreliggande faktiska 

situationen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  282 

Danuta Jazłowiecka 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led a – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 För det syfte som avses i detta led får 

transportföretaget tillhandahålla en 

deklaration som omfattar en period på 

högst sex månader. Den information som 

hänvisas till i leden ii–vii ska uppdateras 

elektroniskt av vägtransportföretaget i 

enlighet med den föreliggande faktiska 

situationen. 

 Den del av IMI-systemets offentliga 

gränssnitt som avses för transportföretag 

innehåller landsspecifik information med 

de faktiska ersättningsnivåer (löner) och 

anställningsvillkor som gäller för förare i 

alla medlemsstater såväl som länkar till 

alla enskilda officiella nationella 

webbplatser som fastställts i artikel 5 i 

direktiv 2014/67/EU. 

Or. en 

Motivering 

Det är viktigt att ge möjlighet till smidiga och snabba uppdateringar av deklarationen. Det är 

viktigt att ge transportföretagen klar och tydlig information om de tillämpliga 

ersättningsnivåerna (nedan kallade löner) och andra anställningsvillkor som gäller för 

förarna. Detta är viktigt, i synnerhet mot bakgrund av att inte alla enskilda officiella 

nationella webbplatser fungerar som de ska. 

 

Ändringsförslag  283 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

(b) En skyldighet för 

vägtransportföretaget att tillhandahålla 

den utstationerade föraren med följande 

dokument i syfte att uppvisa vid kontroll 
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utstationeringsdeklarationen och bevis på 

att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1072/2009. 

ute på vägarna: 

 i) en kopia av utstationeringsdeklarationen 

i pappersform eller elektronisk form, 

 ii) bevis på att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, såsom avses i 

rättsakten om ändring av 
Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1072/2009, 

 iii) den elektroniska fraktsedeln (e-CMR), 

 iv) en kopia av anställningsavtalet 

översatt till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten, eller till något annat 

språk som godkänns av 

värdmedlemsstaten, 

 v) en kopia av lönebeskeden för de senaste 

två månaderna, i pappersform eller 

elektronisk form. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  284 

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 2 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

utstationeringsdeklarationen och bevis på 

att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets 

(b) En skyldighet för 

vägtransportföretaget att tillhandahålla 
föraren med följande dokument i syfte att 

uppvisa vid kontroller ute på vägarna: 
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förordning (EG) nr 1072/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  285 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

utstationeringsdeklarationen och bevis på 

att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

(b) En skyldighet för 

vägtransportföretaget att tillhandahålla 
föraren med följande dokument i syfte att 

uppvisa vid kontroller ute på vägarna: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  286 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av 

utstationeringsdeklarationen och bevis på 

att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1072/2009. 

(b) En skyldighet för företaget att 

bevara och tillhandahålla, inom 14 dagar 

efter det att en begäran mottagits, i 

pappersform eller elektronisk form, en 

kopia av den enkla anmälan i den form i 

vilken den lämnades in och bevis på att 

transporten äger rum i värdmedlemsstaten, 

exempelvis en elektronisk fraktsedel (e-

CMR) eller bevis som avses i artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 1072/2009. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  287 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av 

utstationeringsdeklarationen och bevis på 

att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1072/2009. 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av den enkla 

anmälan och bevis på att transporten äger 

rum i värdmedlemsstaten: en elektronisk 

fraktsedel (e-CMR) eller bevis som avses i 

artikel 8 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

Or. en 

Motivering 

Ordalydelsen bör anpassas till direktiv 2014/67/EU, och därför ersattes 

”utstationeringsdeklarationen” med ”den enkla anmälan”. 

 

Ändringsförslag  288 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av 

utstationeringsdeklarationen och bevis på 

att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

(b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av en enkel 

anmälan och bevis på att transporten äger 

rum i värdmedlemsstaten: en elektronisk 

fraktsedel (e-CMR) eller bevis som avses i 

artikel 8 i Europaparlamentets och rådets 



 

AM\1144782SV.docx 71/110 PE616.903v01-00 

 SV 

som avses i artikel 8 i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 1072/2009. 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  289 

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 2 – punkt 4 – led b – led i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 i) en kopia av 

utstationeringsdeklarationen i 

pappersform eller elektronisk form, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  290 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b – led i (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 i) en kopia av 

utstationeringsdeklarationen i 

pappersform eller elektronisk form, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  291 

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

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b – led ii (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ii) bevis på att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, såsom avses i 

rättsakten om ändring av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  292 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b – led ii (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ii) bevis på att transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, såsom avses i 

rättsakten om ändring av 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  293 

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 2 – punkt 4 – led b – led iii (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iii) den elektroniska fraktsedeln (e-

CMR), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  294 

Joachim Schuster 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b – led iii (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iii) den elektroniska fraktsedeln (e-

CMR), 

Or. en 

 

Ändringsförslag  295 

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 2 – punkt 4 – led b – led iv (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iv) en kopia av anställningsavtalet på 

(ett av) de officiella språken i 

värdmedlemsstaten, eller på engelska, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  296 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b – led iv (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 iv) en kopia av anställningsavtalet på 

(ett av) de officiella språken i 

värdmedlemsstaten, eller på engelska, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  297 

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 2 – punkt 4 – led b – led v (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 v) en kopia av lönebeskeden för de 

senaste två månaderna, i pappersform 

eller elektronisk form, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  298 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led b – led v (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 v) en kopia av lönebeskeden för de 

senaste två månaderna, i pappersform 

eller elektronisk form, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  299 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, färdskrivardata, 

och särskilt landskoderna för 

medlemsstater där föraren har befunnit 

sig vid utförandet av internationella 

vägtransporter eller cabotagetransporter. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  300 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(c) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, färdskrivardata, 

och särskilt landskoderna för 

medlemsstater där föraren har befunnit 

sig vid utförandet av internationella 

vägtransporter eller cabotagetransporter. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  301 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 

3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt 

till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

utgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet 

eller anställningsförhållandet (EGT L 

288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 
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Ändringsförslag  302 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 

3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt 

till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

utgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet 

eller anställningsförhållandet (EGT L 

288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  303 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 

3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt 

till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

utgår 
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__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet 

eller anställningsförhållandet (EGT L 

288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

Motivering 

Det är omöjligt att effektivt kontrollera anställningsavtalet vid kontroller på vägarna. Dessa 

dokument bör kontrolleras på plats hos företaget. Detta kan lätt ordnas genom att förstärka 

samarbetet mellan de behöriga myndigheterna via IMI-systemet. Hela förfarandet fastställs i 

tillämpningsdirektivet 2014/67/EU. 

 

Ändringsförslag  304 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 

3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt 

till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

utgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet 

eller anställningsförhållandet (EGT L 

288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 
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Motivering 

Det är omöjligt att kontrollera anställningsavtal och lönebesked vid kontroller på vägarna. 

Detta bör göras vid kontroller på plats hos företaget. 

 

Ändringsförslag  305 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 

3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt 

till ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

utgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler 

som är tillämpliga på anställningsavtalet 

eller anställningsförhållandet (EGT L 

288, 18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  306 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av 

(d) En skyldighet för 

transportföretaget i 

etableringsmedlemsstaten att bevara och 

tillhandahålla, när en sådan begäran 
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anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 3 

i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till 

ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

framställs till föraren vid kontroll ute på 

vägarna, i pappersform eller elektronisk 

form, en kopia av förarens 

anställningsavtal eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 3 

i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till 

ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. Ett 

sådant dokument måste lämnas in inom 

14 dagar efter det att begäran har 

framförts. 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler som 

är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet (EGT L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler som 

är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet (EGT L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  307 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att 

bevara och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 3 

i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till 

ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

(d) En skyldighet för den 

trafikansvarige eller en eller flera andra 

kontaktpersoner i 

etableringsmedlemsstaten att 

tillhandahålla, i elektronisk form, en kopia 

av förarens anställningsavtal eller en 

likvärdig handling i den mening som avses 

i artikel 3 i rådets direktiv 91/533/EEG20, 

på något av unionens officiella språk 

inom 14 dagar efter det att de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten 

framfört en sådan begäran. 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler som 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler som 
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är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet (EGT L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet (EGT L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  308 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(d) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av 

anställningsavtalet eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 3 

i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till 

ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

(d) En skyldighet för företaget att 

bevara och tillhandahålla, inom 14 dagar 

efter det att begäran har mottagits, i 

pappersform eller elektronisk form, en 

kopia av den berörda förarens 

anställningsavtal eller en likvärdig 

handling i den mening som avses i artikel 3 

i rådets direktiv 91/533/EEG20, översatt till 

ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten eller till engelska. 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler som 

är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet (EGT L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

20 Rådets direktiv 91/533/EEG av den 14 

oktober 1991 om arbetsgivares skyldighet 

att upplysa arbetstagarna om de regler som 

är tillämpliga på anställningsavtalet eller 

anställningsförhållandet (EGT L 288, 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  309 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) En skyldighet för 

vägtransportföretaget att på 
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lönespecifikationen ange antal utförda 

arbetstimmar per medlemsstat, lön, 

tillämpat timbelopp samt dagtraktamente 

och traktamente för hemresa i syfte att 

möjliggöra för den anställde eller 

myndigheterna att genomföra kontroller. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  310 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  311 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

utgår 
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trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

Or. en 

Motivering 

Det är omöjligt att effektivt kontrollera lönebeskeden vid kontroller på vägarna. Dessa 

dokument bör kontrolleras på plats hos företaget. Detta kan lätt ordnas genom att förstärka 

samarbetet mellan de behöriga myndigheterna via IMI-systemet. Hela förfarandet fastställs i 

tillämpningsdirektivet 2014/67/EU. 

 

Ändringsförslag  312 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  313 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att utgår 
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tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  314 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  315 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att utgår 
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tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

Or. en 

Motivering 

Det är omöjligt att kontrollera anställningsavtal och lönebesked vid kontroller på vägarna. 

Detta bör göras vid kontroller på plats hos företaget. 

 

Ändringsförslag  316 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute 

på vägarna, i pappersform eller elektronisk 

form, en kopia av de senaste två 

månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta kontakt 

med sitt huvudkontor, den trafikansvarige 

eller andra personer eller organ som kan 

tillhandahålla denna kopia. 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute 

på vägarna, i pappersform eller elektronisk 

form, en kopia av de senaste två 

månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta kontakt 

med sitt huvudkontor, den trafikansvarige 

eller andra personer eller organ som kan 

tillhandahålla denna kopia. Föraren bör 

också tillhandahålla eventuella 

tidrapporter eller andra bevis på den 

dagliga arbetstidens början, slut och 

varaktighet samt intyg över gjorda 

löneutbetalningar eller kopior av 

motsvarande dokument under 

utstationeringsperioden på ett tillgängligt 

och tydligt angivet ställe på dess 

territorium, t.ex. på arbetsplatsen eller 

byggplatsen, eller, för mobila arbetstagare 

i transportsektorn, det lokala kontoret 

eller det fordon med vilket tjänsten utförs. 
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Or. en 

Motivering 

Anpassning till direktiv 2014/67/EG. 

 

Ändringsförslag  317 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute 

på vägarna, i pappersform eller elektronisk 

form, en kopia av de senaste två 

månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna 

kopia. 

(e) En skyldighet för 

transportföretaget i 

etableringsmedlemsstaten att bevara och 

tillhandahålla, när en sådan begäran 

framställs till föraren vid kontroll ute på 

vägarna, i pappersform eller elektronisk 

form, en kopia av de senaste två 

månadernas lönebesked. Ett sådant 

dokument måste lämnas in inom 14 dagar 

efter det att begäran har framförts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  318 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll ute 

på vägarna, i pappersform eller elektronisk 

form, en kopia av de senaste två 

månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna kopia. 

(e) En skyldighet för företaget att 

tillhandahålla, inom 14 dagar efter det att 

begäran framställts, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under en 

vägkontroll ska föraren tillåtas ta kontakt 

med sitt huvudkontor, den trafikansvarige 

eller andra personer eller organ som kan 

tillhandahålla denna kopia. 



 

PE616.903v01-00 86/110 AM\1144782SV.docx 

SV 

Or. en 

 

Ändringsförslag  319 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(e) En skyldighet för föraren att 

tillhandahålla, på begäran vid kontroll 

ute på vägarna, i pappersform eller 

elektronisk form, en kopia av de senaste 

två månadernas lönebesked. Under 

vägkontrollen ska föraren tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla denna kopia. 

(e) En skyldighet för den 

trafikansvarige eller annan kontaktperson 

eller andra kontaktpersoner i 

etableringsmedlemsstaten att 
tillhandahålla, i elektronisk form, en kopia 

av förarens lönebesked för de senaste två 

kalendermånaderna inom 14 dagar efter 

det att de behöriga myndigheterna i 

värdmedlemsstaten framfört en sådan 

begäran. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  320 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom fem dagar från 

det att begäran framställts. 

Or. en 
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Ändringsförslag  321 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b och c, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en månad efter 

en sådan begäran. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  322 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i denna artikel, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom två veckor efter 

utstationeringens slutdatum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  323 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b och c, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

Or. en 

Motivering 

Det är omöjligt att kontrollera anställningsavtal och lönebesked vid kontroller på vägarna. 

Detta bör göras vid kontroller på plats hos företaget. 

 

Ändringsförslag  324 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b och c på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  325 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i led b, på begäran av 

myndigheterna i värdmedlemsstaten inom 

fem dagar från det att begäran 

framställts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  326 

Anthea McIntyre 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom 14 dagar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  327 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led f 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 

(f) En skyldighet för 

vägtransportoperatören att överlämna, efter 

utstationeringsperioden, i pappersform 
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eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i leden b, c och e, på 

begäran av myndigheterna i 

värdmedlemsstaten inom en rimlig 

tidsperiod. 

eller i elektronisk form, kopior av 

handlingar som avses i led b, på begäran av 

myndigheterna i värdmedlemsstaten inom 

fem dagar från det att begäran 

framställts. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  328 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – led fa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (fa) En skyldighet för 

vägtransportföretaget att skicka en kopia 

av lönebeskedet för den månad som 

utstationeringen avser inom två månader 

från denna månads utgång. Denna 

dokumentation ska sändas i elektronisk 

form med hjälp av informationssystemet 

för den inre marknaden (IMI), inrättat 

genom förordning (EU) nr 1024/2012, på 

något av de officiella språken i EU. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  329 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Under vägkontrollen ska föraren tillåtas 

ta kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan bidra till att utföra 

kontrollen. Kontroller av 

anställningsavtal eller liknande dokument 

i den mening som avses i artikel 3 i rådets 
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direktiv 91/533/EEG och/eller lönebesked 

ska uteslutande utföras på plats hos 

företaget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  330 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. Genom undantag från artikel 9 i 

direktiv 2014/67/EU får medlemsstaterna 

endast införa följande administrativa krav 

och kontrollåtgärder: 

 (a) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, i pappersform 

eller elektronisk form, bevis på att 

transporten äger rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

 (b) En skyldighet för föraren att bevara 

och tillhandahålla, på begäran vid 

kontroll ute på vägarna, färdskrivardata, 

och särskilt landskoderna för 

medlemsstater där föraren har befunnit 

sig vid utförandet av internationella 

vägtransporter eller cabotagetransporter. 

 (c) Om det förekommer trovärdiga 

indikationer på överträdelser av detta 

direktiv, direktiv 2006/22/EG och direktiv 

2014/67/EU ska medlemsstaterna inom en 

rimlig tidsperiod efter utstationeringen 

framställa en begäran till 

etableringsmedlemsstaten om information 

från vägtransportföretaget. Den 

information som avses ska endast omfatta 

följande: 
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 – Bevis på att transporten ägde rum i 

värdmedlemsstaten, exempelvis en 

elektronisk fraktsedel (e-CMR) eller bevis 

som avses i artikel 8 i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009. 

 – Färdskrivardata, och särskilt 

landskoderna för medlemsstater där 

föraren har befunnit sig vid utförandet av 

internationella vägtransporter eller 

cabotagetransporter. 

 – En kopia av anställningsavtalet eller en 

likvärdig handling i den mening som 

avses i artikel 3 i rådets direktiv 

91/533/EEG, på ett av de officiella EU-

språken. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  331 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. I enlighet med punkt 4 led fa ska 

kommissionen i form av 

genomförandeakter föreskriva ett 

gemensamt formulär för lönebesked till 

förare som utför utstationeringsarbeten. 

Det gemensamma lönebeskedet ska minst 

innehålla följande upplysningar: 

 (a) Det antal timmar som föraren har 

arbetat under en viss månad, uppdelat på 

medlemsstater. 

 (b) Minimilön per timme eller dag för 

varje medlemsstat där föraren har arbetat 

under en viss månad. 

 Dessa genomförandeakter ska antas i 

enlighet med det granskningsförfarande 

som avses i artikel 2a.2. 

 Användningen av det gemensamma 
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lönebeskedet påverkar inte den nationella 

lagstiftningen om lönebesked. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  332 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. För att garantera att unionens alla 

regler om mobila arbetstagare genomförs 

på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt ska 

en europeisk arbetsmyndighet ansvara för 

att kontrollera och tillämpa reglerna. 

 Denna myndighet ska tillhandahålla 

operativt och rättsligt stöd till 

medlemsstaterna, arbetsmarknadens 

parter och arbetstagarna för att tillämpa 

sociallagstiftningen och utföra EU-

omfattande kontroller. 

 Den europeiska arbetsmyndigheten ska 

ansvara för att övervaka och ge åtkomst 

till de uppgifter som finns i de nationella 

elektroniska registren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  333 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. De bevis som avses i artikel 2, 

punkt 4 a, b och c ska förvaras ombord 

fordonet och uppvisas för de 

auktoriserade inspektörerna i 
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värdmedlemsstaten för den utstationerade 

föraren under kontrollen på vägarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  334 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a. De bevis som avses i artikel 2.4 a, 

b och f ska förvaras ombord fordonet och 

uppvisas för de auktoriserade 

inspektörerna i värdmedlemsstaten vid 

kontroll på vägarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  335 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. För att bevisa att bestämmelserna i 

direktiv 96/71/EG och därefter i rättsakten 

om ändring av detta direktiv, såväl som 

bestämmelserna i direktiv 2014/67/EU, 

uppfylls ska de behöriga myndigheterna i 

utstationeringsmedlemsstaten verifiera 

följande: 

 (a) Färdskrivardata för innevarande dag 

och de föregående 56 dagarna. 

 (b) De elektroniska fraktsedlarna för 

innevarande dag och de föregående 5–6 

dagarna. 
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 (c) De handlingar som avses i artikel 2.1 

a, b och c. 

 Vägkontrollmyndigheterna ska 

vidarebefordra all den information som 

avses i ovanstående stycke till de behöriga 

myndigheterna i 

utstationeringsmedlemsstaten för en 

bedömning av efterlevnaden av de 

rättsakter som hänvisas till i ovanstående 

stycke. 

 För att underlätta genomförandet och 

tillämpningen av detta direktiv ska 

medlemsstatens behöriga myndigheter 

samarbeta och ge varandra ömsesidig 

hjälp och all relevant information inom 

ramen för de villkor som fastställs i 

direktiv 2014/67/EU och i förordning 

(EG) nr 1071/2009. 

 För att öka effektiviteten av tillämpningen 

över gränserna och de riktade 

kontrollerna ska medlemsstaterna ge alla 

de relevanta auktoriserade 

inspektionsmyndigheterna tillgång i 

realtid till informationssystemet för den 

inre marknaden (IMI) som inrättades 

genom förordning (EU) nr 1024/2012, till 

de nationella elektroniska register som 

inrättades genom förordning (EU) nr 

1071/2009, till den 

utstationeringsdeklaration som avses i 

artikel 2.4 i detta direktiv och till alla 

andra relevanta databaser. 

Or. en 

Motivering 

Posting of workers cannot entirely be checked at the roadside, as the roadside control 

authorities do not have the primary competence and knowledge to evaluate posting situations. 

However, roadside checks can play a key role in the enforcement of posting of workers rules 

in road transport, if adequately combined with company checks by labour and transport 

authorities. Thus roadside checks are meant to collect the data relevant to posting and 

transmit it to the competent authorities of the Member State where the check takes place, 

which will engage an exchange of information with its counterparts from across the EU. This 

is an effective combination of momentary and cross-border controls to deal with mobile 

nature of the sector. 
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Ändringsförslag  336 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. En unionsförteckning över 

vägtransportföretag som inte uppfyller de 

relevanta rättsliga kraven ska 

offentliggöras i syfte att garantera mesta 

möjliga transparens. Denna 

unionsförteckning ska bygga på 

gemensamma kriterier som utvecklats på 

unionsnivå och ses över varje år av den 

europeiska arbetsmyndigheten. 

Vägtransportföretag som står med i 

unionsförteckningen ska beläggas med ett 

verksamhetsförbud. 

Verksamhetsförbuden på 

unionsförteckningen ska gälla på alla 

medlemsstaternas territorier. I 

undantagsfall ska medlemsstaterna 

tillåtas att vidta ensidiga åtgärder. I ett 

nödläge eller om en medlemsstat ställs 

inför ett oförutsett säkerhetsproblem ska 

den ha möjlighet att omedelbart utfärda 

ett verksamhetsförbud för sitt eget 

territorium. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  337 

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

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4b. De behöriga kontrollinstanserna 

ska verifiera överensstämmelsen mellan 

de uppgifter som sänts med hjälp av 

informationssystemet för den inre 
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marknaden (IMI), inrättat genom 

förordning (EU) nr 1024/2012 och de som 

sänts från de smarta färdskrivarna till den 

portal som avses i förordning (EU) nr 

165/2014. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  338 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För de syften som avses i punkt 4 a 

får transportföretaget tillhandahålla en 

utstationeringsdeklaration som omfattar 

en period på högst sex månader. 

utgår 

Or. en 

Motivering 

En utstationeringsdeklaration för en grupp förare och alla transporttyper som omfattar en 

period på sex månader har inte något mervärde för tillämpningen eftersom den endast 

innehåller mycket allmän information som inte kan användas av tillämpningstjänstemännen 

som grundval för en bedömning av utstationeringens äkthet. En utstationeringsdeklaration 

per förare och per utstationeringssituation tillhandahåller däremot en genuin och tillämpbar 

koppling mellan transportföretaget å ena sidan och föraren och det fordon i vilket 

transporten utförs å den andra. Man kan inte eliminera potentiellt missbruk på något annat 

sätt. 

 

Ändringsförslag  339 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För de syften som avses i punkt 4 a utgår 
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får transportföretaget tillhandahålla en 

utstationeringsdeklaration som omfattar 

en period på högst sex månader. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  340 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För de syften som avses i punkt 4 a 

får transportföretaget tillhandahålla en 

utstationeringsdeklaration som omfattar 

en period på högst sex månader. 

5. Under vägkontrollen ska föraren 

tillåtas ta kontakt med sitt huvudkontor, 

den trafikansvarige eller andra personer 

eller organ som kan bidra till att utföra 

kontrollen. 

 Kontroller av anställningsavtal eller 

liknande dokument i den mening som 

avses i artikel 3 i rådets direktiv 

91/533/EEG och/eller lönebesked ska 

uteslutande utföras på plats hos företaget. 

Medlemsstaterna ska förfara i enlighet 

med de förfaranden som anges i 

artiklarna 6, 7 och 8 i direktiv 

2014/67/EU. 

Or. en 

Motivering 

Det är omöjligt att effektivt kontrollera anställningsavtalet och lönebeskeden vid kontroller 

på vägarna. Dessa dokument bör kontrolleras på plats hos företaget. Detta kan lätt ordnas 

genom att förstärka samarbetet mellan de behöriga myndigheterna via IMI-systemet. Hela 

förfarandet fastställs i tillämpningsdirektivet 2014/67/EU. 

 

Ändringsförslag  341 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För de syften som avses i punkt 4 a 

får transportföretaget tillhandahålla en 

utstationeringsdeklaration som omfattar 

en period på högst sex månader. 

5. För att bevisa att bestämmelserna i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

rörande administrativa krav och 

kontrollåtgärder för utstationering av 

arbetstagare uppfylls ska de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten 

verifiera följande under kontroller på 

vägarna: 

Or. en 

 

Ändringsförslag  342 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För de syften som avses i punkt 4 a 

får transportföretaget tillhandahålla en 

utstationeringsdeklaration som omfattar 

en period på högst sex månader. 

5. De bevis som avses i artikel 2, 

punkt 4 a, b och c ska förvaras ombord 

fordonet och uppvisas för de 

auktoriserade inspektörerna i den 

utstationerade förarens värdmedlemsstat 

under kontrollen på vägarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  343 

Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. För de syften som avses i punkt 4 a 

får transportföretaget tillhandahålla en 

utstationeringsdeklaration som omfattar 

en period på högst sex månader. 

5. Kommissionen ska senast den ... 

[två år efter detta direktivs ikraftträdande] 

utarbeta en standardiserad blankett för 

enkel anmälan som endast innehåller den 
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information som anges i punkt 4 a, leden 

i–vi. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  344 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 – led a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (a) Färdskrivardata för innevarande 

dag och de föregående 56 dagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  345 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 – led b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (b) De elektroniska fraktsedlarna för 

innevarande dag och de föregående 56 

dagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  346 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5 – led c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (c) De handlingar som avses i artikel 

2, punkt 4 a, b och f. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  347 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Vägkontrollmyndigheterna ska 

vidarebefordra all den information som 

avses i artikel 2, punkt 5 a, b och c till de 

behöriga myndigheterna i 

värdmedlemsstaten för en bedömning av 

efterlevnaden av de rättsakter som 

hänvisas till i punkt 5. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  348 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 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 31 december 2021. 

Or. en 
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Ändringsförslag  349 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5b. För att bevisa att bestämmelserna i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

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

rörande administrativa krav och 

kontrollåtgärder för utstationering av 

arbetstagare uppfylls ska de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten 

verifiera följande vid kontroller på 

vägarna: 

 a. Färdskrivardata för innevarande dag 

och de föregående 56 dagarna. 

 b. De elektroniska fraktsedlarna för 

innevarande dag och de föregående 56 

dagarna. 

 c. De handlingar som avses i artikel 2, 

punkt 4 a, b och f. 

Or. en 

Motivering 

Tekniskt sett kan led inte skapas på lägre nivåer. 

 

Ändringsförslag  350 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5b. De behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna ska samarbeta och ge 

varandra ömsesidig hjälp och all relevant 

information inom ramen för de villkor 

som fastställs i direktiv 2014/67/EU och i 



 

AM\1144782SV.docx 103/110 PE616.903v01-00 

 SV 

förordning (EG) nr 1071/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  351 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Guillaume Balas, Rory Palmer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5c. För att öka effektiviteten av 

tillämpningen över gränserna och de 

riktade kontrollerna ska medlemsstaterna 

ge alla de relevanta myndigheterna 

tillgång i realtid till informationssystemet 

för den inre marknaden (IMI) som 

inrättades genom förordning (EU) nr 

1024/2012, till de nationella elektroniska 

register som inrättades genom förordning 

(EU) nr 1071/2009, till 

utstationeringsdeklarationen och till alla 

andra relevanta databaser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  352 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5c. Vägkontrollmyndigheterna ska 

vidarebefordra all den information som 

avses i punkt 7 a, b och c till de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten för 

en bedömning av efterlevnaden av de 

rättsakter som avses i artikel 5. 

Or. en 
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Ändringsförslag  353 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5d (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5d. De behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna ska samarbeta och ge 

varandra ömsesidig hjälp och all relevant 

information inom ramen för de villkor 

som fastställs i direktiv 2014/67/EU och i 

förordning (EG) nr 1071/2009. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  354 

Joachim Schuster 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2 – punkt 5e (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5e. För att öka effektiviteten av 

tillämpningen över gränserna och de 

riktade kontrollerna ska medlemsstaterna 

ge alla de relevanta myndigheterna 

tillgång i realtid till informationssystemet 

för den inre marknaden (IMI) som 

inrättades genom förordning (EU) nr 

1024/2012, till de nationella elektroniska 

register som inrättades genom förordning 

(EU) nr 1071/2009, till 

utstationeringsdeklarationen och till alla 

andra relevanta databaser. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  355 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Förslag till direktiv 

Artikel 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Kommittéförfarande 

 1. Kommissionen ska biträdas av den 

kommitté som inrättats genom artikel 42.1 

i förordning (EU) nr 165/2014. Denna 

kommitté ska vara en kommitté i den 

mening som avses i förordning (EU) nr 

182/2011. 

 2. När det hänvisas till denna punkt ska 

artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 

tillämpas. 

Or. it 

Ändringsförslag  356 

Michael Detjen 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Artikel 2a 

 Medlemsstaterna ska tillämpa direktiven 

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

utstationeringsperioden på deras 

territorium för förare inom 

vägtransportsektorn som är anställda av 

sådana företag som avses i leden a, b och 

c i artikel 1.3 när de genomför 

transittrafik. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  357 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 3 – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv, i 

synnerhet effekterna av artikel 2, senast 

[tre år efter införlivandet av detta direktiv] 

och rapportera till Europaparlamentet och 

rådet om tillämpningen av detta direktiv. 

Kommissionens rapport ska, om det är 

lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag. 

1. Kommissionen ska utvärdera 

genomförandet av detta direktiv, i 

synnerhet effekterna av artikel 2 på 

sysselsättningen och den lön som förarna 

erhåller i medlemsstaterna, senast [tre år 

efter införlivandet av detta direktiv] och 

rapportera till Europaparlamentet och rådet 

om tillämpningen av detta direktiv. 

Kommissionens rapport ska, om det är 

lämpligt, åtföljas av ett lagstiftningsförslag. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  358 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den [...] 

[Tidsfristen för införlivande kommer att 

vara så kort som möjligt, och i allmänhet 

inte längre än två år] anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. De ska genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen. 

Medlemsstaterna ska senast två år efter 

detta direktivs ikraftträdande anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. De ska genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  359 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den [...] Medlemsstaterna ska inom tre år efter 
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[Tidsfristen för införlivande kommer att 

vara så kort som möjligt, och i allmänhet 

inte längre än två år] anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. De ska genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen. 

detta direktivs ikraftträdande anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. De ska genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  360 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den [...] 

[Tidsfristen för införlivande kommer att 

vara så kort som möjligt, och i allmänhet 

inte längre än två år] anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. De ska genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen. 

Medlemsstaterna ska anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv inom samma 

tidsfrister som fastställs i artikel 2 i 

lagstiftningsakten om ändring av direktiv 

96/71/EG. De ska genast överlämna texten 

till dessa bestämmelser till kommissionen. 

Or. fr 

Motivering 

För att inte ge upphov till olikheter i behandlingen av utstationerade yrkeschaufförer och 

andra utstationerade arbetstagare är det väsentligt att den allmänna lagstiftningen och den 

specifika lagstiftningen för vägtransportsektorn införlivas och tillämpas samtidigt. 

 

Ändringsförslag  361 

Robert Rochefort 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska senast den [...] 

[Tidsfristen för införlivande kommer att 

vara så kort som möjligt, och i allmänhet 

inte längre än två år] anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv. De ska genast 

överlämna texten till dessa bestämmelser 

till kommissionen. 

Medlemsstaterna ska anta och 

offentliggöra de bestämmelser i lagar och 

andra författningar som är nödvändiga för 

att följa detta direktiv inom samma 

tidsfrister som fastställs i artikel 2 i 

lagstiftningsakten om ändring av direktiv 

96/71/EG. De ska genast överlämna texten 

till dessa bestämmelser till kommissionen. 

Or. fr 

Ändringsförslag  362 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den […]. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den … [det datum när COD 

2016/0070 – det ändrade direktivet om 

utstationering av arbetstagare – blir 

tillämpbart]. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  363 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den […]. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den … [det datum när COD 

2016/007 – det ändrade direktivet om 

utstationering av arbetstagare – blir 

tillämpbart]. 

Or. en 
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Motivering 

Lex specialis kan inte bli tillämpbart innan det ändrade direktivet om utstationering av 

arbetstagare blir tillämpbart med avseende på andra sektorer. Transportföretagen skulle 

också behöva en betydande tidsperiod för att anpassa sig till den nya rättsliga situationen. 

 

Ändringsförslag  364 

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

Marek Plura 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den […]. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 

och med den … [det datum när COD 

2016/007 – det ändrade direktivet om 

utstationering av arbetstagare – blir 

tillämpbart]. 

Or. en 

Motivering 

Lex specialis bör bli tillämpbart på samma gång som de ändrade reglerna för utstationering 

blir tillämpbara i andra sektorer. Datumet ska anges när de ändrade reglerna för 

utstationering antas. 

 

Ändringsförslag  365 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Fram till det datum som avses i andra 

stycket ska direktiven 2003/88/EG, 

97/71/EG och 2014/67/EG förbli 

tillämpbara i sin helhet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  366 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. På grund av sina erkänt ytterst 

mobila egenskaper undantas 

transportsektorn från de åtgärder som 

härrör från lagstiftningsakten om ändring 

av direktiv 96/71/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  367 

Danuta Jazłowiecka 

 

Förslag till direktiv 

Artikel 4 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Kommissionen ska genom 

genomförandeakter senast den … [två år 

efter detta direktivs ikraftträdande] 

utarbeta IMI-systemets särskilda 

offentliga gränssnitt för 

vägtransportföretag såväl som en 

standardiserad blankett för deklarationen. 

Or. en 

 


