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21.3.2019 A8-0206/748

Ändringsförslag 748
Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-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
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 ska 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 eller cabotagetransporter enligt 
förordningarna 1072/2009 och 1073/2009.

I enlighet med förordningarna 1072/2009 
och 1073/2009 ska genomfart anses vara 
internationella transporter. En förare som 
korsar en medlemsstats territorium utan 
att lasta på eller lasta av ska anses vara 
utstationerad till den medlemsstaten.
Som ett undantag får medlemsstaterna 
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 
om dessa transporter begränsas till 
transporter som inleds i den medlemsstat i 
vilken vägtransportföretaget är 
registrerat, och går direkt till en annan 
medlemsstat och följs av en avlastning 
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och/eller en pålastning i den 
medlemsstaten inom två arbetsdagar efter 
ankomsten och en direkt retur till den 
medlemsstat i vilken vägtransportföretaget 
är registrerat, och denna transport inte 
omfattar några cabotagetransporter eller 
andra typer av transporter i andra 
medlemsstater.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/749

Ändringsförslag 749
Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, Patrick Le Hyaric
för GUE/NGL-gruppen
Agnes Jongerius, Evelyn Regner, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen, 
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Kathleen Van Brempt, Maria Arena, Hugues 
Bayet, Marc Tarabella, Eugen Freund, Karin Kadenbach, Kati Piri, Paul Tang

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
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 ska 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 eller cabotagetransporter enligt 
förordningarna 1072/2009 och 1073/2009.

Som ett undantag får medlemsstaterna 
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 
om dessa transporter begränsas till 
transporter som inleds i den medlemsstat i 
vilken vägtransportföretaget är 
registrerat, och går direkt till en annan 
medlemsstat och följs av en avlastning 
och/eller en pålastning i den 
medlemsstaten inom två arbetsdagar efter 
ankomsten och en direkt retur till den 
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medlemsstat i vilken vägtransportföretaget 
är registrerat, och denna transport inte 
omfattar några cabotagetransporter eller 
andra typer av transporter i andra 
medlemsstater.

Or. en


