
 

Intyg för internationella transportarbetare 

Används av arbetare inom transportsektorn vid gränskontroller vid de inre gränserna när dessa 

återinförs av folkhälsoskäl 

Intyget får användas av varje person som arbetar ombord på ett transportmedel som befordrar varor eller passagerare, 

särskilt föraren, av varje person som reser till den ort där det transportmedel på vilket han eller hon ska börja arbeta 

befinner sig, eller av någon annan person som arbetar inom transportsektorn (1).  

Vid passage av unionens inre gränser ska innehavaren av intyget anses vara en internationell transportarbetare.  

Intyget ska undertecknas av arbetsgivaren, om personen är anställd av ett transportföretag, eller av personen själv i 

egenskap av företagsledare i det transportföretag där han eller hon är egenföretagare.  

Intyget ska vid gränskontrollen erkännas som ett giltigt bevis på att personen är en internationell transportarbetare.  

Transportarbetare som använder intyget (modell nedan) behöver inte uppvisa någon annan handling än en personlig 

ID-handling vid gränskontroller vid unionens inre gränser som bevis på att han eller hon är en internationell 

transportarbetare.   

När kontrollerna vid de inre gränserna avskaffas bör transportarbetarna endast åläggas att uppvisa de handlingar som 

föreskrivs i EU-lagstiftningen för att bedriva sin verksamhet. 

En elektronisk version eller utskrift av intyget bör anses vara tillräcklig. 

 

(1) Piloter och flygande personal samt sjöfolk omfattas av punkterna 5.2 och 5.3 i handboken. 

  



 

 

Intyg för internationella transportarbetare  

Härmed bekräftas att  

För- och efternamn: 

Födelsedatum: 

Bostadsort: 

utför verksamhet inom internationella transporter i egenskap av* 

☐ förare av ett lätt motorfordon, inklusive lätt nyttofordon, personbil eller motorcykel 

 

☐ förare av tung lastbil 

☐ busschaufför 

☐ lokförare 

☐ tågpersonal 

☐ vagnsinspektör 

☐ befälhavare på fartyg i inlandssjöfart 

☐ medlem av besättningen på fartyg i inlandssjöfart 

 

☐ förare av ett fordon för upp till 9 personer som transporterar någon av ovanstående kategorier av personer, som är 

anställd hos samma arbetsgivare och transporterar dem till eller från arbetsplatsen, samt utför resor utan 

passagerare i samband med sådana transporter.  
 

☐ annan transportarbetare, ange närmare:  

 

* Kryssa för  

 

Ort och datum: 

För företaget/kontoret/organisationen (namn och underskrift): 


