
 

AM\1157252SV.docx  PE621.702v01-00 

SV Förenade i mångfalden SV 

21.6.2018 A8-0206/136 

Ändringsförslag  136 

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 2 – punkt 4e (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4e. I syfte att bedöma huruvida kraven 

i direktiv 96/71/EG och direktiv 

2014/67/EU uppfylls ska de behöriga 

myndigheterna i värdmedlemsstaten 

verifiera följande vid vägkontroller: 

 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 led a, b 

och c i punkt 4a. 

 Vägkontrollmyndigheterna ska 

vidarebefordra all den information som 

avses i ovanstående stycke till de behöriga 

myndigheterna i den medlemsstat som 

ansvarar för att bedöma efterlevnaden av 

direktiv 96/71/EG och direktiv 

2014/67/EU. 

 För att underlätta genomförandet 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 
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kontrollerna ska medlemsstaterna ge alla 

relevanta auktoriserade 

inspektionsmyndigheter tillgång i realtid 

till IMI, till de nationella elektroniska 

register som inrättades genom förordning 

(EU) nr 1071/2009, till den enkla 

deklaration som avses i punkt 4 i denna 

artikel 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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21.6.2018 A8-0206/137 

Ändringsförslag  137 

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 2 – punkt 4f (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4f. 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 

verksamhetsförbud. 

Verksamhetsförbuden på 

unionsförteckningen ska gälla på alla 

medlemsstaternas territorier. I 

undantagsfall får medlemsstaterna vidta 

unilaterala 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 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Ändringsförslag  138 

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 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 kontrollen av efterlevnaden eftersom den 

endast innehåller mycket allmän information som inte kan användas av tillsynsmyndigheterna 

som grundval för en bedömning av utstationeringens äkthet. En utstationeringsdeklaration 

per förare och per utstationeringssituation är däremot en genuin rättslig 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. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Ändringsförslag  139 

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 2 – punkt 5a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. De behöriga myndigheterna i 

medlemsstaterna ska ha ett nära 

samarbete 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 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Ändringsförslag  140 

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 2 – punkt 5c (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5c. För att göra 

efterlevnadskontrollen över gränserna 

och de riktade kontrollerna mer effektiva 

ska medlemsstaterna ge alla relevanta 

auktoriserade inspektionsmyndigheter 

tillgång i realtid till IMI, till de nationella 

elektroniska register som inrättades 

genom förordning (EU) nr 1071/2009, till 

den enkla deklaration som avses i punkt 4 

i denna artikel och till alla andra 

relevanta databaser. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Ändringsförslag  141 

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 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 

 

 


