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21.6.2018 A8-0206/115 

Ändringsförslag  115 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler som återspeglar särdragen hos den 

mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

(11) För att säkerställa ett effektivt och 

proportionerligt genomförande av direktiv 

96/71/EG inom vägtransportsektorn är det 

nödvändigt att upprätta sektorsspecifika 

regler, inbegripet bättre kontroll av deras 

efterlevnad, som återspeglar särdragen hos 

den mycket rörliga arbetskraften inom 

vägtransportsektorn och skapa en balans 

mellan det sociala skyddet för förare och 

friheten att tillhandahålla 

gränsöverskridande tjänster för operatörer. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Ändringsförslag  116 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Dessa välavvägda kriterier bör 

bygga på ett koncept baserat på förares 

tillräckliga koppling till ett territorium i 

en värdmedlemsstat. Därför bör det 

fastställas en tidströskel, efter vilken 

minimilönen och det minsta antalet 

betalda semesterdagar per år i 

värdmedlemsstaten ska tillämpas vid 

internationella transporter. Denna 

tidströskel bör inte gälla för 

cabotagetransport enligt definitionerna i 

förordningarna 1072/200918 och 

1073/200919, eftersom hela transporten 

äger rum i en värdmedlemsstat. Som en 

följd av detta bör den minimilön och det 

minsta antal betalda semesterdagar som 

gäller i värdmedlemsstaten tillämpas på 

cabotagetransport oberoende av frekvensen 

och varaktigheten för de transporter som 

utförs av en förare. 

(12) Cabotagetransport enligt 

definitionerna i förordningarna 

1072/200918 och 1073/200919 är en 

tillhandahållen tjänst som omfattas av 

direktiv 96/71/EG, eftersom transporten 

helt och hållet äger rum i en annan 

medlemsstat. Som en följd av detta bör den 

ersättning och det minsta antal betalda 

semesterdagar som gäller i 

värdmedlemsstaten tillämpas på 

cabotagetransport oberoende av frekvensen 

och varaktigheten för de transporter som 

utförs av en förare. 

__________________ __________________ 

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

tillträde till den internationella marknaden 

för godstransporter på väg (EUT L 300, 

14.11.2009, s. 72). 

18 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

tillträde till den internationella marknaden 

för godstransporter på väg (EUT L 300, 

14.11.2009, s. 72). 

19 Europaparlamentets och rådets 19 Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

tillträde till den internationella marknaden 

för persontransporter med buss och om 

ändring av förordning (EG) nr 561/2006 

(EUT L 300, 14.11.2009, s. 88). 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

tillträde till den internationella marknaden 

för persontransporter med buss och om 

ändring av förordning (EG) nr 561/2006 

(EUT L 300, 14.11.2009, s. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Ändringsförslag  117 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) I syfte att säkerställa ett effektivt 

och ändamålsenligt genomdrivande av de 

sektorsspecifika bestämmelserna om 

utstationering av arbetstagare och för att 

undvika oproportionerliga administrativa 

bördor för utländska operatörer, bör 

sektorsspecifika administrativa krav och 

kontrollkrav upprättas inom 

vägtransportsektorn, med fullt utnyttjande 

av kontrollverktyg, såsom digitala 

färdskrivare. 

(13) I syfte att åstadkomma tydliga 

sektorsspecifika regler om utstationering 
av arbetstagare med utgångspunkt i 

direktiven 96/71/EG [ändrat genom 

2016/0070(COD)] och 2014/67/EU och 

säkerställa ett riktat, effektivt och 

ändamålsenligt genomdrivande av dessa 

regler samt för att undvika 

oproportionerliga administrativa bördor för 

utländska operatörer, bör standardiserade 

blanketter utarbetade av kommissionen 

och minskade sektorsspecifika 

administrativa krav och kontrollkrav 

upprättas inom vägtransportsektorn, med 

fullt utnyttjande av kontrollverktyg, såsom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI), GNSS-portalen för 

vägtransporter och smarta färdskrivare.. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Ändringsförslag  118 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Affärsmetoder där moderbolag i 

ett land tillskrivs större delen av vinsten 

och transportdotterbolag i andra länder 

tillskrivs begränsade resurser, samtidigt 

som de sistnämnda står för den största 

delen av transportverksamhetens 

omsättning kan leda till ojämlikhet och 

oproportionerlig överföring av vinster 

mellan medlemsstaterna och bör 

undvikas. En negativ social följd av 

sådana system är att förarnas inkomst i de 

länder där dotterbolagen verkar hålls på 

en lägre nivå. För att motverka eventuell 

illojal konkurrens inom 

vägtransportsektorn bör sådana metoder 

noggrant analyseras i syfte att förhindra 

dem. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Ändringsförslag  119 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Skäl 13b (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13b) För att säkerställa full efterlevnad 

av sociallagstiftningen och i avvaktan på 

inrättandet av en europeisk 

arbetsmyndighet bör behöriga 

kontrollinstanser få tillgång till IMI och 

GNSS-portalen och kontrollera alla 

uppgifter som sänds med hjälp av dessa. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Ändringsförslag  120 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

som omfattas av förordningarna (EG) nr 

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

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Dessa kontroller ska varje år täcka ett stort 

och representativt genomsnitt av mobila 

arbetstagare, förare, företag och fordon 

inom alla transportkategorier som 

omfattas av förordningarna (EG) nr 

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

mobila arbetstagare och förare som 

omfattas av direktiv 2002/15/EG. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Ändringsförslag  121 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

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

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG har 

avslöjats vid vägkontroller. 

1. Kontroller i företagens lokaler ska 

organiseras på grundval av tidigare 

erfarenheter från olika typer av transporter 

och företag. Denna typ av kontroller ska 

även utföras när allvarliga överträdelser av 

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

165/2014 eller direktiv 2002/15/EG, vad 

gäller maximal arbetstid per vecka eller 

per dygn samt krav rörande raster, 

viloperioder och nattarbete, har avslöjats 

vid vägkontroller. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Ändringsförslag  122 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 6 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 8 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) på motiverad begäran av en 

medlemsstat i enskilda fall. 

b) på särskild begäran av en 

medlemsstat i enskilda fall. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Ändringsförslag  123 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 – led a 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa en gemensam 

formel för beräkning av en riskvärdering 

avseende företag, vilken ska ta hänsyn till 

överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad 

och frekvens samt resultaten av kontroller 

där ingen överträdelse har upptäckts och 

huruvida ett vägtransportföretag har 

använt den smarta färdskrivaren i 

enlighet med kapitel II i förordning (EU) 

nr 165/2014 på alla sina fordon. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 12.2 i detta direktiv. 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter fastställa en gemensam 

formel för beräkning av en riskvärdering 

avseende företag, vilken ska ta hänsyn till 

överträdelsernas antal, allvarlighetsgrad 

och frekvens samt resultaten av kontroller 

där ingen överträdelse har upptäckts. Dessa 

genomförandeakter ska antas i enlighet 

med det granskningsförfarande som avses i 

artikel 12.2 i detta direktiv. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Ändringsförslag  124 

Marita Ulvskog 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

 

Betänkande A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i 

vägtransportsektorn 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 – led c 

Direktiv 2006/22/EG 

Artikel 9 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. För att underlätta riktade 

vägkontroller ska uppgifterna i det 

nationella riskvärderingssystemet vid 

tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga 

för samtliga behöriga kontrollmyndigheter 

i den berörda medlemsstaten. 

4. För att underlätta riktade 

vägkontroller ska uppgifterna i det 

nationella riskvärderingssystemet vid 

tidpunkten för kontrollen vara åtkomliga 

för samtliga behöriga kontrollmyndigheter 

i medlemsstaterna. 

Or. en 

 

 


