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Ändringsförslag 1
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
–

Proposal for rejectionFörslag om 
avvisande

Europaparlamentet avvisar rådets 
ståndpunkt vid första behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

Rådets ståndpunkt
Skäl 11a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11a) För att säkerställa en effektiv 
användning av transportresurserna, 
beakta de operativa förutsättningarna och 
minska antalet tomkörningar, vilket är 
viktigt för att Parisavtalets mål om 
minskade koldioxidutsläpp ska kunna 
uppnås, bör ett begränsat antal ytterligare 
transporter tillåtas utan 
att utstationeringsbestämmelserna 
aktiveras. Med detta avses transporter 
som utförs under en period i samband 
med, eller efter, en bilateral internationell 
transport från etableringsmedlemsstaten 
och före återresan till 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

För att respektera principen om icke-diskriminering och säkerställa konkurrens på lika 
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villkor både inom EU och i förhållande till transportföretag från tredjeländer är det 
nödvändigt att tillåta kompletterande verksamhet inte bara under bilaterala transporter utan 
också efter den första bilaterala transporten och före återresan. Ändringsförslaget återinför 
parlamentets ståndpunkt från första behandlingen.

Ändringsförslag 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

Ändringsförslag 4
Andor Deli, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma 
Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey Novakov, 
Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta 
Metsola, Roberts Zīle

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 

(12) När en förare utför en kombinerad 
transport utmärks den tjänst som 
tillhandahålls under den inledande eller 
avslutande vägtransportsträckan av en nära 
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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.

koppling till etableringsmedlemsstaten om 
vägtransportsträckan i sig utgör en bilateral 
transport.

Or. en

Motivering

The reference to Directive 92/106/EEC in the market part of the Mobility Package I is not 
appropriate and this issue should be dealt within the Combined Transport Directive itself. 
The inclusion of an initial or final road section in combined transport in the provisions of the 
new Regulation No 1072 is not beneficial as it reduces the attractiveness of combined 
transport for hauliers and freight forwarders. Such a measure will not contribute to the 
further promotion of this type of operation. In addition, this provision was not part of the 
Commission’s initial proposals and has not been the subject of an impact assessment.

Ändringsförslag 5
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Angel Dzhambazki, Andris 
Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Roberta 
Metsola, Andrey Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Maria Grapini, Ilhan 
Kyuchyuk, Roberts Zīle

Rådets ståndpunkt
Skäl 13

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(13) När en förare utför andra typer av 
transporter, särskilt cabotagetransport eller 
icke-bilaterala internationella transporter, 
finns en tillräcklig koppling till 
värdsmedlemsstatens territorium. 
Kopplingen föreligger vid 
cabotagetransport enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1072/20096och (EG) 
nr 1073/20097eftersom hela transporten 
äger rum i en värdmedlemsstat och tjänsten 
därmed har en nära koppling till 
värdmedlemsstatens territorium. En icke-
bilateral internationell transport 

(13) När en förare utför andra typer av 
transporter, särskilt cabotagetransport eller 
icke-bilaterala internationella transporter, 
finns en tillräcklig koppling till 
värdmedlemsstatens territorium. 
Kopplingen föreligger vid 
cabotagetransport enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1072/20096 och 
(EG) nr 1073/20097 eftersom hela 
transporten äger rum i en värdmedlemsstat 
och tjänsten därmed har en nära koppling 
till värdmedlemsstatens territorium. En 
icke-bilateral internationell transport 
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kännetecknas av det faktum att föraren 
utför internationell transport utanför det 
utstationerande företagets 
etableringsmedlemsstat. De utförda 
tjänsterna är därför kopplade till den 
berörda värdmedlemsstaten snarare än till 
etableringsmedlemsstaten. I dessa fall 
krävs sektorsspecifika regler endast med 
avseende på administrativa krav och 
kontrollåtgärder.

kännetecknas av det faktum att föraren 
utför internationell transport utanför det 
utstationerande företagets 
etableringsmedlemsstat. De utförda 
tjänsterna är därför kopplade till den 
berörda värdmedlemsstaten snarare än till 
etableringsmedlemsstaten. I dessa fall 
krävs sektorsspecifika regler endast med 
avseende på administrativa krav och 
kontrollåtgärder. Vissa 
gränsöverskridande transporter bör 
undantas från bestämmelserna om 
utstationering, fram till den tidpunkt då 
unionen och relevanta tredjeländer har 
slutfört förhandlingarna angående 
tillämpningen av bestämmelser som 
motsvarar bestämmelserna i detta direktiv.

_________________ _________________
6 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).

6 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).

7 Europaparlamentets och rådets 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).

7 Europaparlamentets och rådets 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

Motivering

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both within the EU and in relation 
to the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a 
certain number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to 
the ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.
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Ändringsförslag 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Skäl 13

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(13) När en förare utför andra typer av 
transporter, särskilt cabotagetransport eller 
icke-bilaterala internationella transporter, 
finns en tillräcklig koppling till 
värdsmedlemsstatens territorium. 
Kopplingen föreligger vid 
cabotagetransport enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1072/20096och (EG) 
nr 1073/20097eftersom hela transporten 
äger rum i en värdmedlemsstat och tjänsten 
därmed har en nära koppling till 
värdmedlemsstatens territorium. En icke-
bilateral internationell transport 
kännetecknas av det faktum att föraren 
utför internationell transport utanför det 
utstationerande företagets 
etableringsmedlemsstat. De utförda 
tjänsterna är därför kopplade till den 
berörda värdmedlemsstaten snarare än till 
etableringsmedlemsstaten. I dessa fall 
krävs sektorsspecifika regler endast med 
avseende på administrativa krav och 
kontrollåtgärder.

(13) När en förare utför andra typer av 
transporter, särskilt cabotagetransport eller 
icke-bilaterala internationella transporter, 
finns en tillräcklig koppling till 
värdmedlemsstatens territorium. 
Kopplingen föreligger vid 
cabotagetransport enligt definitionerna i 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1072/20096 och (EG) 
nr 1073/20097 eftersom hela transporten 
äger rum i en värdmedlemsstat och tjänsten 
därmed har en nära koppling till 
värdmedlemsstatens territorium. En icke-
bilateral internationell transport 
kännetecknas av det faktum att föraren 
utför internationell transport utanför det 
utstationerande företagets 
etableringsmedlemsstat. De utförda 
tjänsterna är därför kopplade till den 
berörda värdmedlemsstaten snarare än till 
etableringsmedlemsstaten. I dessa fall 
krävs sektorsspecifika regler endast med 
avseende på administrativa krav och 
kontrollåtgärder. Vissa 
gränsöverskridande transporter bör 
undantas från bestämmelserna om 
utstationering, fram till den tidpunkt då 
unionen och relevanta tredjeländer har 
slutfört förhandlingarna angående 
tillämpningen av bestämmelser som 
motsvarar bestämmelserna i detta direktiv.

_________________ _________________
6 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).

6 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).

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

7 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 
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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).

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

Ändringsförslag 7
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

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 bör unionen 
därför inleda förhandlingar med 
relevanta tredjeländer angående 
tillämpning av bestämmelser som 
motsvarar bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Motivering

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
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the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Ändringsförslag 8
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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 bör unionen 
därför inleda förhandlingar med 
relevanta tredjeländer angående 
tillämpning av bestämmelser som 
motsvarar bestämmelserna i detta direktiv.
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Or. en

Ändringsförslag 9
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
Skäl 41a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(41a) Med beaktande av lastbilsförarnas 
essentiella roll i nödsituationer, något 
som tydligt påvisats i samband med covid-
19-krisen, bör obegränsad rörlighet för 
lastbilar inom EU:s inre marknad 
garanteras för att uppfylla 
konsumenternas behov. För att underlätta 
cirkulationen för lastbilar med 
passagerare och varor i exceptionella 
omständigheter, som folkhälsokriser, 
miljökatastrofer eller nödsituationer av 
sociopolitisk eller militär karaktär, bör 
tillämpningen av bestämmelserna i detta 
direktiv tillfälligt upphävas så länge 
nödsituationen råder och under 
återhämtningsperioden efteråt.

Or. en

Motivering

Administrativa bördor och rörlighetsbegränsningar för lastbilsförare kan allvarligt äventyra 
EU:s krisresiliens och kapaciteten att leverera produktionsmaterial, utrustning och varor till 
de platser där de bäst behövs. Detta är ännu tydligare i områden som är svårtillgängliga, 
som öar och områden med dåliga förbindelser. Försenade gränsöverskridande 
vägtransporter kan få dramatiska följder, till exempel uteblivna medicinleveranser till 
sjukhus.  Alla restriktioner för sådana tjänster bör därför tas bort i nödsituationer.

Ändringsförslag 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag
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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.

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

Ändringsförslag 11
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

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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Motivering

The transport document (CMR) provides proof of the existence of a contract between the 
transport undertaking and its client for the carriage of goods by road internationally. 
According the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road 
(CMR) consignment note determines the scope and responsibility for the road carriage 
performed and identifies the parties involved and the goods being transported. Therefore, the 
information contained in the consignment note, namely place of loading and delivery of 
goods, are fundamental for determining if the posting situation takes place or not.

Ändringsförslag 12
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle

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

Motivering

By ensuring possibility of performing multi-drop operations which will be out of scope of 
posting rules, proposal takes into account the specificity of transport operations with multiple 
loadings and unloadings, which are a growing market segment that needs specific and 
tailored provisions. Above proposal inter alia addresses the negative consequences related to 
the limitation of additional loading or unloading activities during bilateral transport 
operations. There is a well-founded concern that if multi-drop operations are not allowed, 
carriers will avoid loading additional cargo in order to make optimal use of it. This will 
undoubtedly run counter to the European Commission's ambitious goals of promoting safe 
and environmentally friendly mobility. All in all the regulations in question may give rise to 
misunderstandings as they differentiate between the rights of the driver and the employer's 
obligations on the same route in a way that discriminates against transport operations 
carried out in normatively loaded vehicles. The consequence will be an increase in the 
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number of journeys made to carry the same weight of cargo, thereby increasing CO2 and 
pollutant emissions, increasing congestion and reducing the overall level of road safety on 
European roads. It will also exacerbate the problem of the lack of drivers and increase the 
costs of freight exchange.

Ändringsförslag 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

Ändringsförslag 14
Andor Deli, Rovana Plumb, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-
Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberta Metsola, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, 
Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberts 
Zīle

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Från och med den … [18 månader efter 
ikraftträdandet av detta direktiv], som är 

Dessutom, som ett undantag, ska en 
förare inte betraktas som utstationerad i 
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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.

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 
ankommande bilateral transport från 
etableringsmedlemsstaten eller under en 
utgående bilateral transport till 
etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

In order to respect the principle of non-discrimination, to avoid fragmentation of the 
European internal market and to ensure fair competition both with the EU and in relation to 
the hauliers from third countries it is necessary to exclude from the scope of posting a certain 
number of cross-trade transport operations. Hauliers from third countries, parties to the 
ECMT MULTILATERAL QUOTA system, are allowed to perform 3 additional cross-trade 
road carriages between incoming international bilateral carriage and return to the country of 
establishment. Therefore, it is of vital importance to ensure equal treatment of transport 
undertaking from European Union Member States and third countries. The only way to 
address this issue is to provide hauliers from European Union Member States with more 
preferential treatment under lex specialis.

Ändringsförslag 15
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2a (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 
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tredjelandstransport även involvera 
kompletterande lastning av gods vid en 
eller flera platser på vägen till 
slutleverans på en eller flera 
lossningsplatser. 

Or. en

Motivering

Det finns välgrundad anledning att anta att förbud mot transporter med flera olika 
lossningsplatser kommer att innebära att transportföretag väljer att inte optimera transporten 
med lastning av kompletterande gods. Detta står utan tvivel i strid med kommissionens 
ambitiösa mål att främja säker och miljövänlig rörlighet.

Ändringsförslag 16
Andor Deli, Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr 
Poręba, Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, 
Andrey Novakov, Rovana Plumb, Roberts Zīle, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz 
Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

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

Motivering

Strykningen krävs för att säkra koherens med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 17
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa
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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.

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.

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

Ändringsförslag 18
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, Tomasz 
Frankowski, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Undantagen enligt tredje och fjärde 
styckena i denna punkt för ytterligare 
aktiviteter ska vara tillämpliga endast till 
och med den dag från och med vilken 
smarta färdskrivare som uppfyller det 

Undantagen enligt tredje och fjärde 
styckena i denna punkt för ytterligare 
aktiviteter ska vara tillämpliga endast till 
och med den dag då förhandlingarna 
slutförts mellan unionen och relevanta 
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krav avseende registrering av 
gränspassager och ytterligare aktiviteter 
som avses i artikel 8.1 första stycket i 
förordning (EU) nr 165/2014 ska 
monteras i fordon som registreras i en 
medlemsstat för första gången enligt 
artikel 8.1 fjärde stycket i den 
förordningen. Från och med den dagen 
ska undantagen i tredje och fjärde 
styckena i denna punkt för ytterligare 
aktiviteter vara tillämpliga endast för 
förare som använder fordon utrustade 
med smarta färdskrivare i enlighet med 
artiklarna 8, 9 och 10 i den förordningen.

tredjeländer angående tillämpning av 
bestämmelser som motsvarar 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 3 – stycke 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Undantagen enligt tredje och fjärde 
styckena i denna punkt för ytterligare 
aktiviteter ska vara tillämpliga endast till 
och med den dag från och med vilken 
smarta färdskrivare som uppfyller det 
krav avseende registrering av 
gränspassager och ytterligare aktiviteter 
som avses i artikel 8.1 första stycket i 
förordning (EU) nr 165/2014 ska 
monteras i fordon som registreras i en 
medlemsstat för första gången enligt 
artikel 8.1 fjärde stycket i den 
förordningen. Från och med den dagen 
ska undantagen i tredje och fjärde 
styckena i denna punkt för ytterligare 
aktiviteter vara tillämpliga endast för 
förare som använder fordon utrustade 
med smarta färdskrivare i enlighet med 
artiklarna 8, 9 och 10 i den förordningen.

Detta undantag ska vara tillämpligt endast 
till och med den dag då förhandlingarna 
slutförts mellan unionen och relevanta 
tredjeländer angående tillämpning av 
bestämmelser som motsvarar 
bestämmelserna i detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Andor Deli, Roberts Zīle, Angel Dzhambazki, Andris Ameriks, Tomasz Piotr Poręba, 
Kosma Złotowski, Marian-Jean Marinescu, Ilhan Kyuchyuk, Maria Grapini, Andrey 
Novakov, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, Tomasz Frankowski, Petras 
Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Roberta Metsola

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Tar upp passagerare i 
etableringsmedlemsstaten och släpper av 
dem i en annan medlemsstat eller ett 
tredjeland.

a) Tar upp passagerare i 
etableringsmedlemsstaten och släpper av 
dem i en annan medlemsstat och/eller ett 
tredjeland.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge större flexibilitet för transportoperatörer som tillfälligt 
eller regelbundet sysslar med persontransport, med beaktande av den verkliga situationen.

Ändringsförslag 21
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Tar upp passagerare i 
etableringsmedlemsstaten och släpper av 
dem i en annan medlemsstat eller ett 
tredjeland.

a) Tar upp passagerare i 
etableringsmedlemsstaten och släpper av 
dem i en annan medlemsstat och/eller ett 
tredjeland.

Or. en

Ändringsförslag 22
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, 
Roberts Zīle
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Tar upp passagerare i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland och 
släpper av dem i etableringsmedlemsstaten.

b) Tar upp passagerare i en 
medlemsstat och/eller i ett tredjeland och 
släpper av dem i etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge större flexibilitet för transportoperatörer som tillfälligt 
eller regelbundet sysslar med persontransport, med beaktande av den verkliga situationen.

Ändringsförslag 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Tar upp passagerare i en 
medlemsstat eller i ett tredjeland och 
släpper av dem i etableringsmedlemsstaten.

b) Tar upp passagerare i en 
medlemsstat och/eller i ett tredjeland och 
släpper av dem i etableringsmedlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 24
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Tar upp och släpper av passagerare 
i etableringsmedlemsstaten i syfte att utföra 
lokala utflykter i en annan medlemsstat 

c) Tar upp och släpper av passagerare 
i etableringsmedlemsstaten i syfte att utföra 
lokala utflykter i en annan medlemsstat 



PE650.724v01-00 20/28 AM\1204898SV.docx

SV

eller ett tredjeland, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1073/2009.

och/eller ett tredjeland, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1073/2009.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge större flexibilitet för transportoperatörer som tillfälligt 
eller regelbundet sysslar med persontransport, med beaktande av den verkliga situationen.

Ändringsförslag 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – led c

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

c) Tar upp och släpper av passagerare 
i etableringsmedlemsstaten i syfte att utföra 
lokala utflykter i en annan medlemsstat 
eller ett tredjeland, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1073/2009.

c) Tar upp och släpper av passagerare 
i etableringsmedlemsstaten i syfte att utföra 
lokala utflykter i en annan medlemsstat 
och/eller ett tredjeland, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1073/2009.

Or. en

Ändringsförslag 26
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel 
Dzhambazki, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe 
Falcă, Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Bogusław Liberadzki

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

I samband med en bilateral, tillfällig eller 
regelbunden, internationell 
persontransport kan passagerare släppas 
på och/eller av på mer än ett ställe, i 
enlighet med specifikationerna i ett 
resedokument eller tillstånd.



AM\1204898SV.docx 21/28 PE650.724v01-00

SV

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att ge större flexibilitet för transportoperatörer som tillfälligt 
eller regelbundet sysslar med persontransport, med beaktande av den verkliga situationen.

Ändringsförslag 27
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, Roberta Metsola, Angel 
Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – 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 ska, 
enligt artikel 34.7 i förordning (EU) nr 
165/2014, registrera uppgifter om 
gränspassage manuellt, ska 
medlemsstaterna tillämpa undantaget för 
bilaterala transporter av personer enligt 
första och andra styckena i denna punkt 
även när föraren utöver att utföra en 
bilateral transport tar upp passagerare en 
gång och/eller släpper av passagerare en 
gång i medlemsstater eller tredjeländer 
som föraren passerar, under förutsättning 
att föraren inte erbjuder 
persontransporttjänster mellan två platser 
i den medlemsstat som passeras. 
Detsamma ska gälla för returresan.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen krävs för att säkra koherens med andra ändringsförslag.

Ändringsförslag 28
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – 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 ska, 
enligt artikel 34.7 i förordning (EU) nr 
165/2014, registrera uppgifter om 
gränspassage manuellt, ska 
medlemsstaterna tillämpa undantaget för 
bilaterala transporter av personer enligt 
första och andra styckena i denna punkt 
även när föraren utöver att utföra en 
bilateral transport tar upp passagerare en 
gång och/eller släpper av passagerare en 
gång i medlemsstater eller tredjeländer 
som föraren passerar, under förutsättning 
att föraren inte erbjuder 
persontransporttjänster mellan två platser 
i den medlemsstat som passeras. 
Detsamma ska gälla för returresan.

I samband med en bilateral, tillfällig eller 
regelbunden, internationell 
persontransport kan passagerare släppas 
på och/eller av på mer än ett ställe, i 
enlighet med specifikationerna i ett 
resedokument eller tillstånd.

Or. en

Ändringsförslag 29
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Undantaget i tredje stycket i denna punkt 
för ytterligare aktiviteter ska vara 
tillämpligt endast till och med den dag 
från och med vilken smarta färdskrivare 
som uppfyller det krav avseende 
registrering av gränspassager och 
ytterligare aktiviteter som avses i artikel 
8.1 första stycket i förordning (EU) nr 
165/2014 ska monteras i fordon som 
registreras i en medlemsstat för första 
gången enligt artikel 8.1 fjärde stycket i 
den förordningen. Från och med den 

utgår
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dagen ska undantaget i tredje stycket i 
denna punkt för ytterligare aktiviteter 
vara tillämpligt endast för förare som 
använder fordon utrustade med smarta 
färdskrivare i enlighet med artiklarna 8, 9 
och 10 i den förordningen.

Or. en

Ändringsförslag 30
Andor Deli, Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean 
Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola, Angel Dzhambazki, Rovana Plumb, Petar Vitanov, Gheorghe Falcă, 
Tomasz Frankowski, Petras Auštrevičius, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław 
Liberadzki

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Undantaget i tredje stycket i denna punkt 
för ytterligare aktiviteter ska vara 
tillämpligt endast till och med den dag 
från och med vilken smarta färdskrivare 
som uppfyller det krav avseende 
registrering av gränspassager och 
ytterligare aktiviteter som avses i artikel 
8.1 första stycket i förordning (EU) nr 
165/2014 ska monteras i fordon som 
registreras i en medlemsstat för första 
gången enligt artikel 8.1 fjärde stycket i 
den förordningen. Från och med den 
dagen ska undantaget i tredje stycket i 
denna punkt för ytterligare aktiviteter 
vara tillämpligt endast för förare som 
använder fordon utrustade med smarta 
färdskrivare i enlighet med artiklarna 8, 9 
och 10 i den förordningen.

utgår

Or. en

Motivering

Strykningen krävs för att säkra koherens med andra ändringsförslag.
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Ändringsförslag 31
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8. En utstationering ska, vid 
tillämpning av artikel 3.1a i direktiv 
96/71/EG, anses upphöra när föraren 
lämnar värdmedlemsstaten vid utförandet 
av den internationella gods- eller 
persontransporten. Den 
utstationeringsperioden ska inte slås 
samman med tidigare 
utstationeringsperioder i samband med 
sådana internationella transporter utförda 
av samma förare eller en annan förare som 
han eller hon ersätter.

8. En utstationering ska, vid 
tillämpning av artikel 3.1a i direktiv 
96/71/EG, anses upphöra när föraren 
slutligen lossar gods eller släpper av 
personer i värdmedlemsstaten vid 
utförandet av den internationella gods- 
eller persontransporten. Den 
utstationeringsperioden ska inte slås 
samman med tidigare 
utstationeringsperioder i samband med 
sådana internationella transporter utförda 
av samma förare eller en annan förare som 
han eller hon ersätter.

Or. en

Ändringsförslag 32
Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Angel Dzhambazki, Roberta Metsola, Roberts Zīle, Andrey Novakov, Maria Grapini, 
Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, 
Andris Ameriks

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8. En utstationering ska, vid 
tillämpning av artikel 3.1a i direktiv 
96/71/EG, anses upphöra när föraren 
lämnar värdmedlemsstaten vid utförandet 
av den internationella gods- eller 
persontransporten. Den 
utstationeringsperioden ska inte slås 
samman med tidigare 
utstationeringsperioder i samband med 
sådana internationella transporter utförda 
av samma förare eller en annan förare som 

8. En utstationering ska, vid 
tillämpning av artikel 3.1 a i direktiv 
96/71/EG, anses upphöra när föraren 
slutligen lossar gods eller släpper av 
personer i värdmedlemsstaten vid 
utförandet av en internationell gods- eller 
persontransport, och den 
utstationeringsperioden ska inte slås 
samman med tidigare 
utstationeringsperioder i samband med 
sådana internationella transporter av 
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han eller hon ersätter. samma förare eller en annan förare som 
denne ersätter.

Or. en

Ändringsförslag 33
Andor Deli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Petras 
Auštrevičius, Tomasz Frankowski, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Kosma 
Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Andris Ameriks, Angel Dzhambazki, Roberts Zīle, 
Roberta Metsola

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

10. Transportföretag som är etablerade 
i en icke-medlemsstat får inte behandlas 
förmånligare än företag som är etablerade i 
en medlemsstat, inbegripet när de utför 
transporter enligt bilaterala eller 
multilaterala avtal som ger tillträde till 
unionsmarknaden eller delar av denna.

10. Transportföretag som är etablerade 
i en icke-medlemsstat får inte behandlas 
förmånligare än företag som är etablerade i 
en medlemsstat. När detta direktiv har 
trätt i kraft ska unionen därför inleda 
förhandlingar med de berörda 
tredjeländerna i syfte att komma överens 
om tillämpning av bestämmelser som är 
likvärdiga med bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

An obligation for the Member States to implement "equivalent measures" on the posting of 
drivers in bilateral and multilateral agreements is contrary to the provisions of the TFEU on 
the allocation of competences between the EU and the Member States (Articles 2 and 3(2) 
TFEU). Transport policy and legislation belong to the area of shared competence. According 
to Article 2 TFEU, in the areas of shared competence, both the EU and the Member States 
can legislate and adopt legally binding acts. However, in this area of competence, the 
Member States may only exercise their competence to the extent that the EU has not exercised 
its competence. In its jurisprudence, the CJEU has confirmed on several occasions that, when 
the EU adopts provisions laying common rules in the Transport area, "the Member States no 
longer have the right, acting individually or even collectively, to undertake obligations with 
third States which affect those rules.” Since the EU has already exercised its competence and 
adopted common rules on posting of workers in the area of transport, and with the adoption 
of the Mobility Package will further complement these rules with specific requirements on the 
posting of drivers, the Member States are no longer allowed to adopt bilateral or multilateral 
treaties in this area. Consequently, the provision, requiring the Member States to implement 
in their bilateral treaties with third countries equivalent measures to the EU legislation 
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regarding the posting of workers in the road transport sector, is contrary to Article 2(2) and 
3(2) of the TFEU on the allocation of competences between the EU and the Member States.

Ändringsförslag 34
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – punkt 10

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

10. Transportföretag som är etablerade 
i en icke-medlemsstat får inte behandlas 
förmånligare än företag som är etablerade i 
en medlemsstat, inbegripet när de utför 
transporter enligt bilaterala eller 
multilaterala avtal som ger tillträde till 
unionsmarknaden eller delar av denna.

10. Transportföretag som är etablerade 
i en icke-medlemsstat får inte behandlas 
förmånligare än företag som är etablerade i 
en medlemsstat. När detta direktiv har 
trätt i kraft ska unionen därför inleda 
förhandlingar med de berörda 
tredjeländerna i syfte att komma överens 
om tillämpning av bestämmelser som är 
likvärdiga med bestämmelserna i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 35
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
Artikel 6a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 6a
Force majeure

I samband med force majeure ska 
medlemsstaterna inte längre ålägga 
operatörerna de administrativa krav och 
kontroller som avses i artikel 1.7 i detta 
direktiv, och därmed ska en förare som 
utför cabotage i enlighet med definitionen 
i förordningarna (EG) nr 1072/2009 och 
(EG) nr 1073/2009 inte betraktas som 
utstationerad i enlighet med direktiv 
96/71/EG. De nationella myndigheterna 
ska utan dröjsmål underrätta 
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transportföretagen om sådana tillfälliga 
upphävanden.

Or. en

Motivering

Apart from raising serious proportionality issues, these provisions lead to inadequate 
working conditions for drivers and distortion of competition on the EU single market. The 
proposal goes against the very mobile nature of the international transportation and has a 
disproportionately negative effect of peripheral Member States. As demonstrated in the 
context of COVID-19 crisis, the application of this Directive would exacerbate the already 
existing shortage of drivers, and would hinder the flexible movement of vehicles. At the times 
of crises and serious risks to socio-economic well-being of the EU citizens, such restrictive 
measures should be excluded.

Ändringsförslag 36
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Rådets ståndpunkt
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

1a. Senast den ... [EUT: 4 månader 
efter det att det har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] 
ska kommissionen lägga fram en grundlig 
analys av hur detta direktiv har påverkat 
den verkliga ekonomiska situationen på 
EU:s vägtransportmarknad och förarnas 
hälsa och säkerhet, samt där så är 
lämpligt föreslå ändringar av detta 
direktiv för att beakta det nya 
marknadsläget i sektorn.

Or. en

Motivering

På grund av den pågående covid-19-krisen och en aldrig tidigare skådad osäkerhet vad 
gäller ekonomin, hälsan och säkerheten på vägtransportmarknaden ska detta direktivs 
ikraftträdande senareläggas, så att kommissionen hinner lägga fram en ordentlig analys av 
det nya marknadsläget efter krisen och en bedömning av hur de nya reglerna har påverkat 
EU:s vägtransportsektor. För att anpassa reglerna bör kommissionen föreslå relevanta 
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ändringar av denna rättsakt innan den träder i kraft.

Ändringsförslag 37
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Rådets ståndpunkt
Artikel 10 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Detta direktiv träder i kraft dagen efter det 
att det har offentliggjorts i Europeiska 
unionens officiella tidning.

Detta direktiv träder i kraft den … [ange 
datum 18 månader efter det att det har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning].

Or. en

Motivering

På grund av den pågående covid-19-krisen och en aldrig tidigare skådad osäkerhet vad 
gäller ekonomin, hälsan och säkerheten på vägtransportmarknaden ska detta direktivs 
ikraftträdande senareläggas, så att kommissionen hinner lägga fram en ordentlig analys av 
det nya marknadsläget efter krisen och en bedömning av hur de nya reglerna har påverkat 
EU:s vägtransportsektor. För att anpassa relgerna bör kommissionen föreslå relevanta 
ändringar av denna rättsakt innan den träder i kraft.


