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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0206/729

Ändringsförslag 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) En adekvat, effektiv och 
konsekvent tillämpning av 
arbetstidsbestämmelserna är av avgörande 
betydelse för att man ska kunna skydda 
förarnas arbetsvillkor och förhindra 
snedvridningar av konkurrensen på grund 
av bristande efterlevnad. Därför är det 
önskvärt att utvidga de befintliga 
enhetliga tillsynskraven i direktiv 
2006/22/EG så att de omfattar kontroll av 
att de arbetstidsbestämmelser som anges i 
direktiv 2002/15/EU efterlevs.

(5) En adekvat, effektiv och 
konsekvent tillämpning av 
arbetstidsbestämmelserna är av avgörande 
betydelse för att man ska kunna förbättra 
trafiksäkerheten, skydda förarnas 
arbetsvillkor och förhindra snedvridningar 
av konkurrensen på grund av bristande 
efterlevnad. I samband med vägkontroller 
är det svårt att kontrollera efterlevnaden 
av arbetstidsbestämmelserna, och därför 
bör sådana kontroller begränsas till 
kontroller i operatörens lokaler.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/730

Ändringsförslag 730
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Det administrativa samarbetet 
mellan medlemsstaterna när det gäller 
genomförandet av sociallagstiftningen 
inom vägtransportsektorn har visat sig 
vara otillräckligt, vilket gör 
gränsöverskridande tillsyn svårare, mer 
ineffektiv och mindre konsekvent. Det är 
därför nödvändigt att inrätta en ram för 
effektiv kommunikation och ömsesidig 
assistans, inbegripet utbyte av uppgifter om 
överträdelser och information om god 
praxis i tillsynen.

(6) Det administrativa samarbetet 
mellan medlemsstaterna när det gäller 
genomförandet av all lagstiftning inom 
vägtransportsektorn måste ytterligare 
förstärkas och samordnas. Det är därför 
nödvändigt att inrätta en ram för effektiv 
kommunikation och ömsesidig assistans, 
inbegripet utbyte av uppgifter om 
överträdelser och information om god 
praxis i tillsynen.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/731

Ändringsförslag 731
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) För att ytterligare öka 
ändamålsenligheten, effektiviteten och 
enhetligheten i tillsynen är det önskvärt att 
utveckla funktionerna i och användningen 
av de befintliga nationella 
riskvärderingssystemen. Tillträde till 
uppgifterna i riskvärderingssystem skulle 
möjliggöra bättre målinriktning av 
kontroller på operatörer som inte följer 
reglerna, och en enhetlig formel för 
bedömning av riskvärdering avseende 
transportföretag bör bidra till en rättvisare 
behandling av operatörerna vid kontroller.

(7) För att stärka det 
gränsöverskridande administrativa 
samarbetet och öka ändamålsenligheten, 
effektiviteten och enhetligheten i tillsynen 
är det önskvärt att utveckla funktionerna i 
och användningen av de befintliga 
nationella riskvärderingssystemen. 
Tillträde till uppgifterna i 
riskvärderingssystem skulle möjliggöra 
bättre målinriktning av kontroller på 
operatörer som inte följer reglerna, och en 
enhetlig formel för bedömning av 
riskvärdering avseende transportföretag bör 
bidra till en rättvisare behandling av 
operatörerna vid kontroller.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/732

Ändringsförslag 732
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) För att säkerställa enhetliga 
villkor för genomförandet av direktiv 
2006/22/EG bör kommissionen tilldelas 
genomförandebefogenheter. Dessa 
befogenheter bör utövas i enlighet med 
förordning (EU) nr 182/201114.

utgår

_________________
14 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 182/2011 av den 
16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter (EUT L 55, 
28.2.2011, s. 13).

Or. pl
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22.3.2019 A8-0206/733

Ändringsförslag 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Betänkande A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Medlemsstaterna i EU:s utkanter 
har mycket större svårigheter att nå de 
centrala delarna av unionens inre 
marknad. Det kan vara nödvändigt att ta 
sig igenom en eller till och med två 
tredjeländer med alla de nödvändiga 
gräns- och tullkontroller som detta 
innebär, vilket leder till en längre total 
restid och därmed till högre kostnader.

Or. pl


