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Ændringsforslag 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Egnet, effektiv og konsekvent 
håndhævelse af arbejdstidsbestemmelserne 
er afgørende for at beskytte førernes 
arbejdsvilkår og forebygge 
konkurrenceforvridninger som følge af 
manglende overholdelse. Det er derfor 
ønskeligt at udvide de gældende 
håndhævelseskrav i direktiv 2006/22/EF 
til at omfatte kontrol med overholdelsen 
af arbejdstidsbestemmelserne som fastsat i 
direktiv 2002/15/EU.

(5) Egnet, effektiv og konsekvent 
håndhævelse af arbejdstidsbestemmelserne 
er afgørende for at forbedre 
færdselssikkerheden, beskytte førernes 
arbejdsvilkår og forebygge 
konkurrenceforvridninger som følge af 
manglende overholdelse. Det er vanskeligt 
under vejkontrol at foretage kontrol af 
overholdelsen af 
arbejdstidsbestemmelserne, og sådanne 
kontroller bør derfor begrænses til at 
finde sted hos transportoperatørerne. 

Or. pl
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Ændringsforslag 730
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Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det administrative samarbejde 
mellem medlemsstaterne hvad angår 
gennemførelsen af de sociale bestemmelser 
inden for vejtransportsektoren har vist sig 
at være utilstrækkeligt, hvilket gør den 
grænseoverskridende håndhævelse mere 
vanskelig, ineffektiv og inkonsekvent. Det 
er derfor nødvendigt at fastsætte en ramme 
for effektiv kommunikation og gensidig 
bistand, herunder udveksling af data om 
overtrædelser og oplysninger om bedste 
praksis inden for håndhævelse.

(6) Det administrative samarbejde 
mellem medlemsstaterne hvad angår 
gennemførelsen af alle bestemmelser inden 
for vejtransportsektoren bør styrkes og 
koordineres yderligere. Det er derfor 
nødvendigt at fastsætte en ramme for 
effektiv kommunikation og gensidig 
bistand, herunder udveksling af data om 
overtrædelser og oplysninger om bedste 
praksis inden for håndhævelse.
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Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For yderligere at forbedre 
effektiviteten og konsekvensen af 
håndhævelsen er det ønskeligt at udvikle 
funktionerne og anvendelsen af de 
eksisterende nationale 
risikoklassificeringssystemer. Adgang til 
data indeholdt i 
risikoklassificeringssystemerne vil 
muliggøre mere målrettet kontrol af de 
operatører, der ikke overholder reglerne, og 
en ensartet formel for risikoklassificering 
af transportvirksomhederne vil bidrage til 
en mere fair behandling af operatørerne i 
forbindelse med kontrol.

(7) For at styrke det 
grænseoverskridende samarbejde og 
forbedre effektiviteten og konsekvensen af 
håndhævelsen er det ønskeligt at udvikle 
funktionerne og anvendelsen af de 
eksisterende nationale 
risikoklassificeringssystemer. Adgang til 
data indeholdt i 
risikoklassificeringssystemerne vil 
muliggøre mere målrettet kontrol af de 
operatører, der ikke overholder reglerne, og 
en ensartet formel for risikoklassificering 
af transportvirksomhederne vil bidrage til 
en mere fair behandling af operatørerne i 
forbindelse med kontrol.

Or. pl
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Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) For at sikre ensartede betingelser 
for gennemførelsen af direktiv 
2006/22/EF bør Kommissionen tillægges 
gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser 
bør udøves i overensstemmelse med 
forordning (EU) nr. 182/201114.

udgår

_________________
14Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 
28.2.2011, s. 13).
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Ændringsforslag 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
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Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Medlemsstaterne i periferien 
oplever meget større vanskeligheder, når 
de forsøger at nå kernen i EU's indre 
marked. Det kan være nødvendigt at 
krydse ét eller endog to tredjelande og få 
foretaget alle de nødvendige grænse- og 
toldkontroller, hvilket betyder en øget 
samlet rejsetid og dermed øgede 
omkostninger.

Or. pl


