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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/2

Ändringsförslag 2
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Skäl 12

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(12) När en förare utför en kombinerad 
transport utmärks den tjänst som 
tillhandahålls under den inledande eller 
avslutande vägtransportsträckan av en nära 
koppling till etableringsmedlemsstaten om 
vägtransportsträckan i sig utgör en bilateral 
transport. Däremot finns en tillräcklig 
koppling till en värdmedlemsstats 
territorium när vägtransportsträckan 
utförs inom värdmedlemsstaten eller 
i form av en icke-bilateral internationell 
transport, och därför bör 
utstationeringsreglerna vara tillämpliga.

(12) När en förare utför en kombinerad 
transport utmärks den tjänst som 
tillhandahålls under den inledande eller 
avslutande vägtransportsträckan av en nära 
koppling till etableringsmedlemsstaten om 
vägtransportsträckan i sig utgör en bilateral 
transport.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/3

Ändringsförslag 3
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Skäl 14a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(14a) De särskilda regler som fastställs 
i detta direktiv bör, utöver 
utstationeringar som grundar sig på 
ett tjänsteavtal, också omfatta 
utstationeringar till ett driftställe eller 
ett företag inom samma grupp som 
omfattas av artikel 1.3 b i direktiv 
96/71/EG. Denna bestämmelse täcker 
många olika situationer, som påverkas på 
olika sätt av de särskilda bestämmelserna 
i detta direktiv, som skiljer mellan olika 
typer av transporter. Om en förare är 
utstationerad till ett driftställe eller 
ett företag i en annan medlemsstat under 
en längre tid, eller utför transporter 
i allmänhet för ett sådant driftställe eller 
företag, finns det inget behov av särskilda 
bestämmelser och föraren bör anses vara 
utstationerad i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 96/71/EG. Om 
en förare som omfattas av artikel 1.3 b 
i direktiv 96/71/EG utför transporter som 
liknar bilaterala transporter utan att 
omfattas av ett transportavtal bör föraren 
emellertid inte anses vara utstationerad.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/4

Ändringsförslag 4
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Vägtransportföretag i unionen står 
inför en växande konkurrens från 
vägtransportföretag som är baserade 
i tredjeländer. Det är därför av yttersta vikt 
att säkerställa att vägtransportföretag 
i unionen inte diskrimineras. Enligt 
artikel 1.4 i direktiv 96/71/EG får företag 
som är etablerade i en icke-medlemsstat 
inte behandlas förmånligare än företag som 
är etablerade i en medlemsstat. Denna 
princip bör även gälla med avseende på de 
särskilda regler om utstationering som 
föreskrivs i det här direktivet. Den bör 
i synnerhet gälla när vägtransportföretag 
i tredjeländer utför transporter enligt 
bilaterala eller multilaterala avtal som ger 
tillträde till unionsmarknaden.

(15) Vägtransportföretag i unionen står 
inför en växande konkurrens från 
vägtransportföretag som är baserade 
i tredjeländer. Det är därför av yttersta vikt 
att säkerställa att vägtransportföretag 
i unionen inte diskrimineras. Enligt 
artikel 1.4 i direktiv 96/71/EG får företag 
som är etablerade i en icke-medlemsstat 
inte behandlas förmånligare än företag som 
är etablerade i en medlemsstat. Denna 
princip bör även gälla med avseende på de 
särskilda regler om utstationering som 
föreskrivs i det här direktivet. Med 
hänvisning till att unionen redan har 
utövat sin befogenhet och antagit 
gemensamma särskilda bestämmelser om 
utstationering av förare ska unionen 
därför inleda förhandlingar med 
relevanta tredjeländer angående 
tillämpning av bestämmelser som 
motsvarar bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/5

Ändringsförslag 5
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

2. Dessa särskilda regler är 
tillämpliga på förare som är anställda av 
företag som är etablerade i en medlemsstat 
som vidtar den gränsöverskridande åtgärd 
som avses i artikel 1.3 a i direktiv 
96/71/EG.

2. Dessa särskilda regler ska vara 
tillämpliga på förare som är anställda av 
företag som är etablerade i en medlemsstat 
som vidtar någon av de 
gränsöverskridande åtgärder som avses 
i artikel 1.3 a och b i direktiv 96/71/EG.

En förare som är anställd vid ett företag 
som är etablerat i en medlemsstat som 
vidtar gränsöverskridande åtgärder enligt 
artikel 1.3 b i direktiv 96/71/EG, ska inte 
anses vara utstationerad i enlighet med 
vad som avses i direktiv 96/71/EG, om 
han eller hon utför transporter för 
arbetsgivarens egen räkning som består 
av:
a) förflyttning av gods från 
etableringsmedlemsstaten till ett 
driftsställe eller företag som ägs av 
gruppen i en annan medlemsstat,
b) förflyttning av gods från ett sådant 
driftsställe eller företag som ägs av 
gruppen, till etableringsmedlemsstaten, 
eller
c) en transport utan last i förbindelse med 
de transporter som avses i led a eller b.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/6

Ändringsförslag 6
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Inom ramen för detta direktiv avses med en 
bilateral transport av gods förflyttning av 
gods på grundval av ett transportavtal, från 
etableringsmedlemsstaten, enligt 
definitionen i artikel 2.8 i förordning (EG) 
nr 1071/2009, till en annan medlemsstat 
eller till ett tredjeland, eller från en annan 
medlemsstat eller ett tredjeland till 
etableringsmedlemsstaten.

Inom ramen för detta direktiv avses med en 
bilateral transport av gods förflyttning av 
gods på grundval av en fraktsedel, från 
etableringsmedlemsstaten, enligt 
definitionen i artikel 2.8 i förordning (EG) 
nr 1071/2009, till en annan medlemsstat 
eller till ett tredjeland, eller från en annan 
medlemsstat eller ett tredjeland till 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/7

Ändringsförslag 7
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Vid bilaterala transporter ska 
etableringsmedlemsstaten vara antingen 
den ursprungsort där det transporterade 
godset lastas eller den destination där 
godset lossas. Dessutom får en bilateral 
transport även involvera kompletterande 
lastning av gods vid en eller flera platser 
på vägen till slutleverans på en eller flera 
lossningsplatser.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/8

Ändringsförslag 8
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Från och med den … [18 månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv], som är 
den dag från och med vilken förare, enligt 
artikel 34.7 i förordning (EU) nr 
165/2014, ska registrera uppgifter om 
gränspassage manuellt, ska 
medlemsstaterna tillämpa undantaget för 
bilaterala transporter av gods enligt första 
och andra styckena i denna punkt även 
när föraren utöver att utföra en bilateral 
transport utför en lastnings- och/eller 
lossningsaktivitet i de medlemsstater eller 
tredjeländer som föraren passerar, under 
förutsättning att föraren inte lastar och 
lossar godset i samma medlemsstat.

utgår

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/9

Ändringsförslag 9
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om en bilateral transport som utgår från 
etableringsmedlemsstaten, och under 
vilken ingen ytterligare aktivitet utförs, 
följs av en bilateral transport till 
etableringsmedlemsstaten, ska undantaget 
för ytterligare aktiviteter i tredje stycket 
vara tillämpligt för högst två ytterligare 
lastnings- och/eller lossningsaktiviteter, 
enligt de villkor som anges i tredje stycket.

utgår

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/10

Ändringsförslag 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Dessutom, som ett undantag, ska en 
förare inte betraktas som utstationerad 
i enlighet med vad som avses i direktiv 
96/71/EG när han eller hon utför upp till 
tre tredjelandstransporter, om dessa 
transporter genomförs under eller efter 
en bilateral transport som utgår från 
etableringsmedlemsstaten eller under 
en bilateral transport till 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0114/11

Ändringsförslag 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0114/2020
Kateřina Konečná
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare 
i vägtransportsektorn
(2017/0121(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 3b (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Inom ramen för detta direktiv avses med 
tredjelandstransport en förflyttning av 
gods, baserad på en fraktsedel, mellan 
två olika medlemsstater, varav ingen är 
etableringsmedlemsstaten, i enlighet med 
definitionen i artikel 2.8 i förordning 
(EG) nr 1071/2009. Dessutom får 
en tredjelandstransport även involvera 
kompletterande lastning av gods vid 
en eller flera platser på vägen till 
slutleverans på en eller flera 
lossningsplatser.

Or. en


