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Ændringsforslag  25 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Formanden for Europa-

Kommissionen, Jean-Claude Juncker, 

nævnte den fremtidige oprettelse af en 

europæisk arbejdsmarkedsmyndighed i 

sin tale om unionens tilstand 2017; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne 

virksomheder, der er aktive inden for både 

national og international transport, har 

været stigende. Derfor har en række 

medlemsstater besluttet også at anvende 

reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet som fastsat i 

forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 

virksomheder. For at sikre et minimum af 

professionalisering af den sektor, der 

benytter køretøjer med en tilladt 

udgår 
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totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene for 

alle virksomheder bør bestemmelsen om, 

at denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for 

denne sektor. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, ved 

hjælp af fælles regler og således sikre en 

indbyrdes tilnærmelse af 

konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. 
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grundlag bør gøres obligatoriske for 

denne sektor. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  28 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene for 

alle virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for denne 

sektor. 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udelukkende udøver 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

eller vogntog med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton. Antallet af sådanne selskaber 

er stigende, og dette hovedsageligt på det 

nationale transportmarked som følge af 

brugen af lette erhvervskøretøjer i byer og 

på kortere ruter. For sådanne 
virksomheder, der beskæftiger sig med 

internationale transportaktiviteter, er det 

desto mindre hensigtsmæssig, at kravene 

til faktisk og varigt forretningssted og 

tilstrækkelig finansiel kapacitet bliver 

obligatoriske. På den måde sikres en mere 

retfærdig konkurrence på det indre 

marked uden at pålægge 

transportselskaber, navnlig små og 

mellemstore virksomheder, unødige 

administrative og finansielle byrder. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  29 

Mara Bizzotto 
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Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, ved 

hjælp af fælles regler og således sikre en 

indbyrdes tilnærmelse af 

konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for 

denne sektor. 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Med henblik på at garantere, vha. fælles 

regler, en professionalisering inden for 

sektoren, er det nødvendigt på en 

proportionel og ikke-diskriminerende 

måde at udvide alle adgangskrav til 

vejtransporthvervet, også til virksomheder, 

der udøver hvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog, hvis teknisk 

tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 ton. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i (2) Medmindre andet er fastsat i 
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national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene for 
alle virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for denne 

sektor. 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en loyal og 

lige konkurrence mellem alle 

virksomheder i denne sektor bør 

bestemmelsen om, at denne sektor ikke er 

omfattet af forordningen, udgå, og kravene 

om et faktisk etableret og varigt 

forretningssted og om et tilstrækkeligt 

økonomisk grundlag bør gøres 

obligatoriske for alle køretøjer, der 

anvendes til international godskørsel og 

til cabotagekørsel uanset disse køretøjers 

totalmasse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 
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vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været 

stigende. Derfor har en række 

medlemsstater besluttet også at anvende 

reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet som fastsat i 

forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 

virksomheder. For at sikre et minimum af 

professionalisering af den sektor, der 

benytter køretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton, ved hjælp af fælles regler 

og således sikre en indbyrdes tilnærmelse 

af konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for 

denne sektor. 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder 

har været stigende. Derfor har en række 

medlemsstater besluttet også at anvende 

reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet som fastsat i 

forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 

virksomheder. For at sikre et minimum af 

professionalisering af den sektor, der 

benytter køretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton til international transport, 

ved hjælp af fælles regler og således sikre 

en indbyrdes tilnærmelse af 

konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør kravene med henblik på 

udøvelse af vejtransporterhvervet gælde 

på samme måde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 
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disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene for 

alle virksomheder bør bestemmelsen om, 

at denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for 

denne sektor. 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene for 

alle virksomheder bør kravene for adgang 

til udøvelse af erhvervet gøres obligatorisk 

for virksomheder, der anvender køretøjer 

med en tilladt totalmasse på mellem 2,4 og 

3,5 tons, og som beskæftiger sig med 

international transport. 

Or. en 

Begrundelse 

Lette erhvervskøretøjer, der driver virksomhed internationalt med en totalmasse på mellem 

2,4 og 3,5 tons, er omfattet af området for at sikre lige konkurrencevilkår mellem tunge og 

lette erhvervskøretøjer. Derfor bør alle fire krav finde anvendelse for at kunne udøve 

vejtransporterhvervet. 

 

Ændringsforslag  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været 
stigende. Derfor har en række 

medlemsstater besluttet også at anvende 

reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet som fastsat i 

forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der udøver deres virksomhed både på det 

nationale og det internationale marked, er 

stigende. Derfor har en række 

medlemsstater besluttet også at anvende 

reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet som fastsat i 

forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 
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virksomheder. For at sikre et minimum af 

professionalisering af den sektor, der 

benytter køretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton, ved hjælp af fælles regler 

og således sikre en indbyrdes tilnærmelse 

af konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for denne 

sektor. 

virksomheder. For at sikre et minimum af 

professionalisering af den sektor, der 

benytter køretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton, ved hjælp af fælles regler 

og således sikre en indbyrdes tilnærmelse 

af konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for 

virksomheder, der udøver 

transporterhvervet på internationalt 

niveau. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at sikre et 

minimum af professionalisering af den 

sektor, der benytter køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, ved hjælp af 

fælles regler og således sikre en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene for 

(2) Medmindre andet er fastsat i 

national lovgivning, finder reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet indtil 

videre ikke anvendelse på virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer eller 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 

der er aktive inden for både national og 

international transport, har været stigende. 

Derfor har en række medlemsstater 

besluttet også at anvende reglerne om 

adgang til vejtransporterhvervet som 

fastsat i forordning (EF) nr. 1071/2009 på 

disse virksomheder. For at afklare 

omfanget af den forordning og for at 

undgå smuthuller, for at sikre et minimum 

af professionalisering af den sektor, der 

benytter køretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton, ved hjælp af fælles regler 
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alle virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for denne 

sektor. 

og således sikre en indbyrdes tilnærmelse 

af konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør bestemmelsen om, at 

denne sektor ikke er omfattet af 

forordningen, udgå, og kravene om et 

faktisk etableret og varigt forretningssted 

og om et tilstrækkeligt økonomisk 

grundlag bør gøres obligatoriske for denne 

sektor. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) Med hensyn til kravet om et 

tilstrækkeligt økonomisk grundlag for de 

virksomheder, der udøver 

vejtransporthvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog, hvis teknisk 

tilladte totalvægt ikke overstiger 3,5 tons, 

fastslås det, at beløbene, udover at tage 

hensyn til antallet af køretøjer, også skal 

tage højde for proportionalitetsprincippet 

i forbindelse med virksomhedens 

størrelse;  

Or. it 

 

Ændringsforslag  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) I sin konsekvensanalyse forudser 

Kommissionen besparelser for 
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virksomheder i intervallet EUR 2,7 til 5,2 

milliarder i 2020-2035. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I dag har medlemsstaterne 

mulighed for at indføre betingelser for 

adgang til vejtransporterhvervet, der går 

videre end dem, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 

vist sig ikke at være nødvendig for at 

opfylde bydende nødvendige behov og har 

ført til forskelle i reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet. Den bør derfor 

ophæves. 

(3) I dag har medlemsstaterne 

mulighed for at indføre betingelser for 

adgang til vejtransporterhvervet, der går 

videre end dem, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  38 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I dag har medlemsstaterne 

mulighed for at indføre betingelser for 

adgang til vejtransporterhvervet, der går 

videre end dem, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 

vist sig ikke at være nødvendig for at 

opfylde bydende nødvendige behov og har 

ført til forskelle i reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet. Den bør derfor 

ophæves. 

(3) Medlemsstaterne har mulighed for 

at indføre betingelser for adgang til 

vejtransporterhvervet, der går videre end 

dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 

1071/2009. 
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Or. nl 

 

Ændringsforslag  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I dag har medlemsstaterne 

mulighed for at indføre betingelser for 

adgang til vejtransporterhvervet, der går 

videre end dem, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 

vist sig ikke at være nødvendig for at 

opfylde bydende nødvendige behov og har 

ført til forskelle i reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet. Den bør derfor 

ophæves. 

(3) Medlemsstaterne har mulighed for 

at indføre betingelser for adgang til 

vejtransporterhvervet, der går videre end 

dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 

1071/2009. Denne mulighed er nødvendig 

for at fastsætte lige konkurrencevilkår og 

fælles standarder på tværs af 

medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) I dag har medlemsstaterne 

mulighed for at indføre betingelser for 

adgang til vejtransporterhvervet, der går 

videre end dem, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 

vist sig ikke at være nødvendig for at 

opfylde bydende nødvendige behov og har 

ført til forskelle i reglerne om adgang til 

vejtransporterhvervet. Den bør derfor 

ophæves. 

(3) I dag har medlemsstaterne 

mulighed for at indføre betingelser for 

adgang til vejtransporterhvervet, der går 

videre end dem, der er fastsat i forordning 

(EF) nr. 1071/2009. Medlemsstaterne skal 

kunne fortsætte med at introducere 

yderligere krav om proportionalitet og 

ikke-diskrimination, der tager hensyn til 

deres indre markeds karakteristika. 

Or. it 
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Ændringsforslag  41 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Selv om vejtransportvirksomhed i 

EU beskæftiger 5 mio. mennesker og 

næsten udgør 2 % af EU’s BNP, står EU 

over for en mangel på 

erhvervschauffører. For at lette både 

unges adgang til faggruppen og bevare de 

nuværende medarbejdere, især i små og 

mellemstore virksomheder, er det vigtigt 

at stoppe det nedadgående pres på 

beskæftigelsesvilkårene i sektoren, på 

grund af den internationale konkurrence i 

lønomkostninger, og sikre lige arbejde for 

lige løn hvor muligt i international 

vejtransport. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  42 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Evalueringen af forordning (EF) 

nr. 1071/2009 og 1072/2009 har vist, at 

unødvendige administrative og 

lovgivningsmæssige byrder påvirker både 

offentlige myndigheder og 

transportselskaber. En præcisering af 

reglerne og yderligere administrativ 

forenkling i overensstemmelse med 

REFIT-målene er nødvendige for en 

konkurrencedygtig og effektiv 

transportsektor. Med henblik herpå skal 

den teknologiske udvikling også udvikles 
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og støttes yderligere. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  43 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

(4) Det understreges, at den 

nuværende sociale EU-lovgivning inden 

for vejtransportsektoren har medført en 

social dumpning, en uhæmmet flytning og 

en generel forværring af ulovlig praksis, 

der er ansvarlig for ulovlig konkurrence i 

sektoren, så som misbrug af 

cabotagekørsel eller fænomenet 

postkasseselskaber; det er derfor 
nødvendigt, at medlemsstaterne kan 

reagere for at sikre, at udøvere af 

vejtransporterhvervet, der er etableret på 

deres område har en reel og vedvarende 

tilstedeværelse der, og at de udøver deres 

virksomhed derfra. Det er derfor 

nødvendigt at præcisere bestemmelserne 

om eksistensen af et faktisk etableret og 

varigt forretningssted, intensivere 

kontrollen og bekæmpe illoyal praksis, 

der truer hele sektoren ikke bare i Italien, 

men i hele Europa. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at (4) Det er nødvendigt at sikre, at 
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udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra, herunder 

fremgangsmåden med direkte fakturering 

af deres kunder eller, hvis der er et system 

med datterselskaber, bør faktureringen 

ske forholdsmæssigt af moderselskabet. 

Derfor og i lyset af erfaringerne er det 

nødvendigt at tydeliggøre bestemmelserne 

om eksistensen af et faktisk etableret og 

varigt forretningssted, samt et direkte 

faktureringssystem med modtageren af 

det leverede system med henblik på at 

sikre forholdsmæssig overskudsoverførsel, 

undgå underfakturering i medlemsstaten, 

der leverer tjenesten og underbetaling af 

medarbejderne i den pågældende 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Af den grund, og i lyset 

af tidligere erfaringer, er det nødvendigt at 

tydeliggøre og styrke bestemmelserne 

artikel 5 i forordning (EF) nr. 1071/2009 
om eksistensen af et faktisk etableret og 

varigt forretningssted og derigennem 

bekæmpe etableringen af såkaldte 

"postkasseselskaber". 

Or. fr 
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Ændringsforslag  46 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Af den grund, og i lyset 

af tidligere erfaringer, er det nødvendigt at 

præcisere bestemmelserne om eksistensen 

af en etableret og fast virksomhed, siden 

den ulovlige praksis af postkasseselskaber 

fortsætter og endda stiger. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  47 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Af den grund, og i lyset 

af tidligere erfaringer, er det nødvendigt at 

præcisere bestemmelserne om eksistensen 

af en etableret og fast virksomhed og 

derigennem gøre op med de såkaldte 

postkasseselskaber. 

Or. nl 
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Ændringsforslag  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted og derigennem gøre op 

med de såkaldte "postkasseselskaber". 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. 

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 

udøvere af vejtransporterhvervet, der er 

etableret i en medlemsstat, har en reel og 

vedvarende tilstedeværelse i den 

pågældende medlemsstat og udøver deres 

virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 

erfaringerne, er det nødvendigt at 

tydeliggøre bestemmelserne om 

eksistensen af et faktisk etableret og varigt 

forretningssted. I den forbindelse bør de 

relevante bestemmelser i denne 

forordning bringes på linje med 

bestemmelserne i andre retsakter, der 

henviser til et faktisk etableret og varigt 

forretningssted, såsom artikel 4 i direktiv 

2014/67/EF. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Tilstedeværelsen af 

postkasseselskaber og 

proformaselvstændige i 

transportbranchen forhindrer det indre 

marked og undergraver samtidig 

arbejdstagernes arbejdsvilkår. Der bør 

resolut kæmpes mod disse ulovlige 

praksisser som - selvom de er i mindretal - 

skader branchens omdømme, ulovligt 

reducerer arbejdsomkostningerne og ikke 

sikrer korrekt håndhævelse af 

arbejdsstandarderne. Det anerkendes ikke 

desto mindre, at forskelle i lønninger som 

følge af økonomiske og sociale forskelle 

mellem medlemsstater, ikke på nogen 

måde udgør en overtrædelse af loven, 

illoyal konkurrence, markedsforvridning 

eller social dumping. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Tilstedeværelsen af 

postkasseselskaber og 

proformaselvstændige i 

transportbranchen forhindrer det indre 

marked og undergraver samtidig 

arbejdstagernes arbejdsvilkår. Der bør 
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resolut kæmpes mod disse ulovlige 

praksisser som - selvom de er i mindretal - 

skader branchens omdømme, ulovligt 

reducerer arbejdsomkostningerne og ikke 

sikrer korrekt håndhævelse af 

arbejdsstandarderne. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  52 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Etableringsfrihed er en hjørnesten 

i det indre marked. Den ulovlige praksis 

for postkasseselskaber truer imidlertid 

også det indre markeds funktion og 

bæredygtighed. Evalueringen har 

fremhævet et klart behov for klarere 

placeringskrav, mere grundig 

overvågning og håndhævelse og forbedret 

samarbejde mellem medlemsstaterne. EU 

bør optrappe bekæmpelsen af svig og 

illoyal konkurrence for at skabe lige 

vilkår. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Tilstedeværelsen af 

"postkasseselskaber" og 

proformaselvstændige i 

transportbranchen forhindrer det indre 

marked og undergraver samtidig 
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arbejdstagernes arbejdsvilkår. Der bør 

resolut kæmpes mod disse ulovlige 

praksisser som - selvom de er i mindretal - 

skader branchens omdømme, ulovligt 

reducerer arbejdsomkostningerne og ikke 

sikrer korrekt håndhævelse af 

arbejdsstandarderne. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Det er nødvendigt for at det 

europæiske vejtransportmarked kan 

fungere ordentligt, at postkasseselskaber 

bekæmpes. I denne sammenhæng er en 

resolut indsats nødvendig for at bringe 

denne praksis til ophør, herunder udvidet 

samarbejde, fælles kontroller, opstillingen 

af mål og udveksling af bedste praksis 

mellem medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) Vejtransportsektoren har for tiden 

mangel på professionelle førere, især 

blandt unge mennesker og kvinder. Det er 

af største vigtighed, at der tages yderligere 

skridt til at gøre det lettere og mere 
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attraktivt for unge mennesker og kvinder 

at få adgang til markedet samtidig med, at 

de nuværende ansatte i sektoren 

bibeholdes. I dette øjemed skal ulovligt 

arbejde og risikabelt arbejde mindskes ved 

skridt taget for at bekæmpe misbrugen af 

kontrakter for en fast periode, status som 

lærling anvendt til at erstatte normale 

arbejdsaftaler og proformaselvstændige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) I betragtning af at alvorlige 

overtrædelser af nationale skatteregler i høj 

grad kan påvirke vilkårene for fair 

konkurrence på markedet for godskørsel, 

bør sådanne overtrædelser føjes til de 

emner, der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet. 

(6) I betragtning af at alvorlige 

overtrædelser af nationale skatteregler i høj 

grad kan påvirke vilkårene for fair 

konkurrence på markedet for godskørsel, 

bør sådanne overtrædelser føjes til de 

emner, der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet, og de bør 

ligeledes gøres til genstand for 

afskrækkende sanktioner, der er 

proportionale med den konstaterede 

overtrædelse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af, at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udgår 
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udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og 

arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør 

sådanne overtrædelser føjes til de emner, 

der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet. 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af, at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og arbejdstagernes 

sociale beskyttelse, bør sådanne 

overtrædelser føjes til de emner, der er 

relevante for vurderingen af opfyldelsen af 

vandelskravet. 

(7) I betragtning af, at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere, 

cabotagekørsel og lovvalgsreglerne for 

kontraktlige forpligtelser i høj grad kan 

påvirke markedet for godskørsel og 

arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør 

sådanne overtrædelser føjes til de emner, 

der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

(7) I betragtning af at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere, 

cabotagekørsel og lovvalgsreglerne for 
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forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og arbejdstagernes 

sociale beskyttelse, bør sådanne 

overtrædelser føjes til de emner, der er 

relevante for vurderingen af opfyldelsen af 

vandelskravet. 

kontraktlige forpligtelser i høj grad kan 

påvirke markedet for godskørsel og 

arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør 

sådanne overtrædelser føjes til de emner, 

der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og arbejdstagernes 

sociale beskyttelse, bør sådanne 

overtrædelser føjes til de emner, der er 

relevante for vurderingen af opfyldelsen af 

vandelskravet. 

(7) I betragtning af at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere, 

cabotagekørsel og lovvalgsreglerne for 

kontraktlige forpligtelser i høj grad kan 

påvirke markedet for godskørsel og 

arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør 

sådanne overtrædelser føjes til de emner, 

der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  61 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af, at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og arbejdstagernes 

sociale beskyttelse, bør sådanne 

(7) I betragtning af, at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere, 

cabotagekørsel og lovvalgsreglerne for 

kontraktlige forpligtelser i høj grad kan 

påvirke markedet for godskørsel og 

arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør 
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overtrædelser føjes til de emner, der er 

relevante for vurderingen af opfyldelsen af 

vandelskravet. 

sådanne overtrædelser føjes til de emner, 

der er relevante for vurderingen af 

opfyldelsen af vandelskravet. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) I betragtning af, at alvorlige 

overtrædelser af EU-bestemmelserne om 

udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og arbejdstagernes 

sociale beskyttelse, bør sådanne 

overtrædelser føjes til de emner, der er 

relevante for vurderingen af opfyldelsen af 

vandelskravet. 

(7) I betragtning af, at overtrædelser af 

EU-bestemmelserne om udstationering af 

arbejdstagere og cabotagekørsel og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser i høj grad kan påvirke 

markedet for godskørsel og arbejdstagernes 

sociale beskyttelse, bør sådanne 

overtrædelser føjes til de emner, der er 

relevante for vurderingen af opfyldelsen af 

vandelskravet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Unionens regler om udstationering 

af arbejdstagere udarbejdet til de 

arbejdstagere, der fysisk og for en bestemt 

periode flytter til en anden medlemsstat, 

der ikke er den, hvor de normalt udfører 

deres arbejde. På grund af den mobile 

karakter de arbejdstagere, der tilhører 

vejtransportsektoren, har, bør de 

administrative procedurer som disse 
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virksomheder skal udføre gøres mere 

fleksible. De bør derfor fritages for 

evalueringen af vandelskravet. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) I betragtning af betydningen af fair 

konkurrence på markedet bør overtrædelser 

af EU-bestemmelser, der er relevante for 

dette spørgsmål, tages i betragtning ved 

vurderingen af, om transportledere og 

transportvirksomheder opfylder 

vandelskravet. Kommissionens beføjelse til 

at bestemme grovheden af relevante 

overtrædelser bør derfor tydeliggøres. 

(8) I betragtning af betydningen af fair 

konkurrence på markedet bør overtrædelser 

af EU-bestemmelser, der er relevante for 

dette spørgsmål og for de pågældende 

arbejdstagere, tages i betragtning ved 

vurderingen af, om transportledere og 

transportvirksomheder opfylder 

vandelskravet. Kommissionens beføjelse til 

at bestemme grovheden af relevante 

overtrædelser bør derfor tydeliggøres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, bør 

have et økonomisk grundlag af et vist 

minimum for at sikre, at de har de 

nødvendige midler til at gennemføre deres 

aktiviteter på et stabilt og langsigtet 

grundlag. Da de pågældende aktiviteter 

udgår 
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generelt er af begrænset omfang, bør de 

tilsvarende krav dog være mindre 

vidtgående end dem, der gælder for 

virksomheder, der anvender køretøjer 

eller vogntog, som overstiger denne 

grænse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. Da de 

pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende 

krav dog være mindre vidtgående end 

dem, der gælder for virksomheder, der 

anvender køretøjer eller vogntog, som 

overstiger denne grænse. 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. 

Or. en 

Begrundelse 

Den stigende anvendelse af lette køretøjer i den internationale vejtransport begrunder ikke en 

sådan særlig behandling, hvis vi ønsker at opnå målet om bedre kontrol. 

 

Ændringsforslag  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. Da de 

pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende krav 

dog være mindre vidtgående end dem, der 

gælder for virksomheder, der anvender 

køretøjer eller vogntog, som overstiger 

denne grænse. 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist 

tilstrækkeligt, minimum for at sikre, at de 

har de nødvendige midler til at gennemføre 

deres aktiviteter på et stabilt og langsigtet 

grundlag, og for at sikre, at de er i stand til 

at overholde deres forpligtelser i 

forbindelse med lønninger og sociale 

bidrag for ansatte, der arbejder i sektoren. 
Da de pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende krav 

dog være mindre vidtgående end dem, der 

gælder for virksomheder, der anvender 

køretøjer eller vogntog, som overstiger 

denne grænse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

for at sikre, at de har de nødvendige 

midler til at gennemføre deres aktiviteter 

på et stabilt og langsigtet grundlag. Da de 

pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende 

krav dog være mindre vidtgående end 

dem, der gælder for virksomheder, der 

anvender køretøjer eller vogntog, som 

(10) For at undgå 

konkurrenceforvridninger og tage højde 

for udviklingen af de internationale 

transportaktiviteter for virksomheder, der 

udøver godskørselserhvervet udelukkende 

med motorkøretøjer eller vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, bør der 

stilles samme krav, som der stilles til 

virksomheder, der anvender køretøjer eller 

vogntog, som overstiger denne grænse. 
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overstiger denne grænse. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  69 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. Da de 

pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende krav 

dog være mindre vidtgående end dem, der 

gælder for virksomheder, der anvender 

køretøjer eller vogntog, som overstiger 

denne grænse. 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. Da de 

pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende krav 

dog være mindre vidtgående end dem, der 

gælder for virksomheder, der anvender 

køretøjer eller vogntog, som overstiger 

denne grænse og bør ikke påføre mindre 

virksomheder eller selvstændigt 

erhvervsdrivende urimelige byrder. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 

(10) Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 

økonomisk grundlag af et vist minimum 
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for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. Da de 

pågældende aktiviteter generelt er af 

begrænset omfang, bør de tilsvarende 

krav dog være mindre vidtgående end 

dem, der gælder for virksomheder, der 

anvender køretøjer eller vogntog, som 

overstiger denne grænse. 

for at sikre, at de har de nødvendige midler 

til at gennemføre deres aktiviteter på et 

stabilt og langsigtet grundlag. De regler, 

der gælder for adgangen til at udøve 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton 

eller med vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, er dem, der 

omfattes af forordning (EF) nr. 

1071/2009. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Oplysningerne om 

transportvirksomhederne i de nationale 

elektroniske registre bør være så 

fuldstændige som muligt, så de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af de relevante regler har et tilstrækkeligt 

overblik over de virksomheder, der er 

genstand for undersøgelse. Oplysningerne 

bør navnlig omfatte registreringsnumrene 

på de køretøjer, virksomhederne råder 

over, hvor mange ansatte de har, deres 

risikoklassificering og deres 

grundlæggende finansielle oplysninger 
for at muliggøre en bedre national og 

grænseoverskridende håndhævelse af 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 

Bestemmelserne om de nationale 

elektroniske registre bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. 

(11) Oplysningerne om 

transportvirksomhederne i de nationale 

elektroniske registre bør være så 

fuldstændige som muligt, så de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af de relevante regler har et tilstrækkeligt 

overblik over de virksomheder, der er 

genstand for undersøgelse. Oplysningerne 

bør navnlig omfatte registreringsnumrene 

på de køretøjer, virksomhederne råder 

over, og hvor mange ansatte de har, for at 

muliggøre en bedre national og 

grænseoverskridende håndhævelse af 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 

Bestemmelserne om de nationale 

elektroniske registre bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. 

Or. es 
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Ændringsforslag  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Oplysningerne om 

transportvirksomhederne i de nationale 

elektroniske registre bør være så 

fuldstændige som muligt, så de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af de relevante regler har et tilstrækkeligt 

overblik over de virksomheder, der er 

genstand for undersøgelse. Oplysningerne 

bør navnlig omfatte registreringsnumrene 

på de køretøjer, virksomhederne råder 

over, hvor mange ansatte de har, deres 

risikoklassificering og deres 

grundlæggende finansielle oplysninger for 

at muliggøre en bedre national og 

grænseoverskridende håndhævelse af 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 

Bestemmelserne om de nationale 

elektroniske registre bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. 

(11) Oplysningerne om 

transportvirksomhederne i de nationale 

elektroniske registre bør til stadighed 

opdateres, så de nationale myndigheder 

med ansvar for håndhævelsen af de 

relevante regler har et tilstrækkeligt 

overblik over de virksomheder, der er 

genstand for undersøgelse. Oplysningerne 

bør navnlig omfatte registreringsnumrene 

på de køretøjer, virksomhederne råder 

over, hvor mange ansatte de har, deres 

risikoklassificering og deres 

grundlæggende finansielle oplysninger for 

at muliggøre en bedre national og 

grænseoverskridende håndhævelse af 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 

Desuden bør de nationale elektroniske 

registre være interoperable, og de deri 

indeholdte data bør være direkte 

tilgængelige for retshåndhævende 

embedsmænd i alle medlemsstater, der 

udfører vejkontrol. Bestemmelserne om de 

nationale elektroniske registre bør derfor 

ændres i overensstemmelse hermed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Oplysningerne om 

transportvirksomhederne i de nationale 

(11) Oplysningerne om 

transportvirksomhederne i de nationale 
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elektroniske registre bør være så 

fuldstændige som muligt, så de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af de relevante regler har et tilstrækkeligt 

overblik over de virksomheder, der er 

genstand for undersøgelse. Oplysningerne 

bør navnlig omfatte registreringsnumrene 

på de køretøjer, virksomhederne råder 

over, hvor mange ansatte de har, deres 

risikoklassificering og deres 

grundlæggende finansielle oplysninger for 

at muliggøre en bedre national og 

grænseoverskridende håndhævelse af 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 

Bestemmelserne om de nationale 

elektroniske registre bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. 

elektroniske registre bør være så 

fuldstændige som muligt, så de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af de relevante regler har et tilstrækkeligt 

overblik over de virksomheder, der er 

genstand for undersøgelse. Oplysningerne 

bør navnlig omfatte registreringsnumrene 

på de køretøjer, virksomhederne råder 

over, hvor mange ansatte de har, deres 

risikoklassificering og deres 

grundlæggende finansielle oplysninger for 

at muliggøre en bedre national og 

grænseoverskridende håndhævelse af 

bestemmelserne i forordning (EF) nr. 

1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 

Desuden bør de nationale elektroniske 

registre være interoperable, og de deri 

indeholdte data bør være direkte 

tilgængelige for embedsmænd i alle 

medlemsstater, der udfører vejkontrol. 
Bestemmelserne om de nationale 

elektroniske registre bør derfor ændres i 

overensstemmelse hermed. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

bevares. 

Or. en 

 



 

AM\1144073DA.docx 33/147 PE616.759v01-00 

 DA 

Ændringsforslag  75 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. Cabotagekørsel opfylder 

målet om miljøeffektivitet; da man undgår 

tomkørsel, kan brændstofforbruget og 

drivhusgasemissionerne reduceres. 

Cabotagekørsel må dog ikke misbruges til 

at omgå den gældende arbejdsmarkeds- 

og sociallovgivning i værtslandet. Dette 

underminerer ikke blot lige vilkår, men 

også arbejdstagernes rettigheder og 

trafiksikkerhed. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel"), for at undgå tomme 

kørsler, bør være klare, enkle at anvende 

for transportvirksomhederne og lette at 

håndhæve, med det formål at sikre 

rettighederne for arbejdstagerne inden for 

vejtransportsektoren og fremme en loyal 
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konkurrence mellem virksomhederne, 

uden dermed at være til skade for det 

grundlæggende princip om fri udveksling 

af tjenesteområder inden for det indre 

marked. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle, 

fair og lette at håndhæve og føre til 

ensartede regler mellem 

transportvirksomheder, samtidig med at 

fordelene og integriteten ved Unionens 

indre marked bevares. Derfor er det 

afgørende vigtigt, at EU-regler om 

udstationering af arbejdstagere og 

lovvalgsreglerne for kontraktlige 

forpligtelser anvendes ved starten på 

cabotagekørsel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 
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transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel"), bør være klare, enkle 

og lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  80 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle, 

fair og lette at håndhæve, samtidig med at 

der gives mulighed for lige 

konkurrencevilkår for alle 

transportvirksomheder uden yderligere 
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liberalisering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve og bør understøtte fair 

konkurrence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at den 

grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 

generelt bevares. 

(13) Bestemmelserne om national 

godskørsel, der udføres midlertidigt af 

transportvirksomheder i en medlemsstat, 

hvor de ikke er hjemmehørende, 

("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 

lette at håndhæve, samtidig med at 

liberaliseringen generelt fortsættes. 

Or. pl 
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Ændringsforslag  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) For at sikre den midlertidige 

karakter og undgå enhver mulig 

markedsforvridning som følge af 

postkasseselskaber eller såkaldte nomade-

chauffører, er det nødvendigt at sikre, at 

cabotagekørslen har til formål at vende 

tilbage til det land, hvor virksomheden er 

etableret. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  84 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed 

bør begrænsningen i antallet af 

cabotagekørsler i tilslutning til en 

international transport afskaffes, mens 

antallet af dage, hvor der må udføres 

cabotagekørsel, bør reduceres. 

udgår 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  85 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed 

bør begrænsningen i antallet af 

cabotagekørsler i tilslutning til en 

international transport afskaffes, mens 

antallet af dage, hvor der må udføres 

cabotagekørsel, bør reduceres. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed og 

risiko for systematisk cabotagekørsel bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

fastholdes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres. 

Muligheden for cabotagekørsel bør 

fastsættes til tre dage med en enkelt 

transport, hvilket vil være tilstrækkeligt til 

at undgå tomme kørsler i international 

transport. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) For at begrænse den miljømæssige 

byrde og undgå tomme kørsler bør 

cabotagekørsler være tilladt efter en 

international transport til eller fra en 

transportvirksomheds 

etableringsmedlemsstat. For at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens det tidsrum, hvor der må 

udføres cabotagekørsel i den pågældende 

medlemsstat, bør reduceres. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reguleres 

på en forholdsmæssig måde, således at 

kørsler uden last samt 

konkurrencebegrænsende praksis undgås. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen, for at forbedre de lige 

konkurrencevilkår og fjerne enhver 

usikkerhed og illoyal konkurrence bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres 

stærkt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres.  

 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes. 

Or. pl 

Begrundelse 

I overensstemmelse med principper i hvidbøgerne bør der ske en gradvis liberalisering af 

cabotageydelser i Den Europæiske Union. Derfor foreslås det, at den 7-dages periode for 

udførelse af cabotagekørsler fortsat bør være gældende uden begrænsning af antallet af 

transporter, hvilket er svært at kontrollere. 

 

Ændringsforslag  91 

Helga Stevens 
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Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 

må udføres cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 

begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 

i tilslutning til en international transport 

afskaffes og erstattes af en begrænsning af 

antallet af dage til rådighed for sådanne 

aktiviteter i overensstemmelse med det 

egentlige formål med cabotage. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  92 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og eliminere enhver usikkerhed 

bør begrænsningen i antallet af 

cabotagekørsler i tilslutning til en 

international transport afskaffes, mens 

antallet af dage, hvor der må udføres 

cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen, eliminere enhver usikkerhed og 

tage højde for, at cabotagekørsel ikke 

nærmer sig en almindelig fremgangsmåde 

inden for godskørsel, bør begrænsningen i 

antallet af cabotagekørsler i tilslutning til 

en international transport fastholdes. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og eliminere enhver usikkerhed 

bør begrænsningen i antallet af 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og eliminere enhver usikkerhed, 

er cabotagekørsel i den tidligere 
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cabotagekørsler i tilslutning til en 

international transport afskaffes, mens 

antallet af dage, hvor der må udføres 

cabotagekørsel, bør reduceres. 

fortolkning som undtagelse fra 

værtsmedlemsstatens lovgivning derfor 

forbudt. Enhver cabotagekørsel skal 

honoreres ifølge gældende regler i den 

stat, hvor cabotagekørslen finder sted. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  94 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Til dette formål og for at lette 

kontrollen og fjerne enhver usikkerhed 

bør begrænsningen i antallet af 

cabotagekørsler i tilslutning til en 

international transport afskaffes, mens 

antallet af dage, hvor der må udføres 

cabotagekørsel, bør reduceres. 

(14) Man er meget imod en hvilken 

som helst form for liberalisering af 

cabotagekørsel, der ville skabe yderligere 

destabilisering af sektoren til fordel for 

illoyal og brutal konkurrence, usikkerhed 

på vejene og tab af udbytte; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  95 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) I betragtning 17 i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 hedder det udtrykkeligt, at 

transportvirksomheder, der udfører 

cabotagekørsel, henhører under 

udstationeringsdirektivets 

anvendelsesområde. Da cabotage 

indebærer en direkte deltagelse i 

transportmarkedet i værtsmedlemsstaten, 

kan lige vilkår kun opnås på denne måde. 

Or. nl 
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Ændringsforslag  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Cabotagekørsel er forbudt for en 

udenlandsk indregistreret lastvogn. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 14 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 14b) En effektiv gennemførelse og 

håndhævelse af denne forordning 

undergraves, når anden EU-lovgivning 

udnyttes af transportvirksomheder til 

uretmæssigt og i modstrid med lovgivers 

hensigt at omgå reglerne om 

cabotagekørsel. Derfor bør Rådets direktiv 

92/106/EØF 1a ("direktiv om kombineret 

transport") ændres, således at 

transportvirksomhederne ikke kan 

anvende dette til at omgå reglerne om 

cabotagekørsel i henhold til denne 

forordning. 

 __________________ 

 1aRådets direktiv 92/106/EØF af 7. 

december 1992 om indførelse af fælles 

regler for visse former for kombineret 

godstransport mellem medlemsstaterne 

(EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38). 

Or. fr 
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Ændringsforslag  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Det bør præciseres, hvilke midler 

udøvere af vejtransporterhvervet kan 

benytte til at dokumentere 

overensstemmelse med reglerne for 

cabotagekørsel. Brug og overførsel af 

elektroniske transportoplysninger bør 

anerkendes som et sådant middel, som bør 

forenkle tilvejebringelsen af relevant 

dokumentation og de kompetente 

myndigheders behandling heraf. Formatet, 

der anvendes til dette formål, bør garantere 

oplysningernes pålidelighed og ægthed. På 

baggrund af den stigende anvendelse af 

effektiv elektronisk udveksling af 

information inden for transport og logistik 

er det vigtigt at sikre sammenhæng i de 

lovgivningsmæssige rammer og 

bestemmelser vedrørende forenkling af de 

administrative procedurer. 

(15) Effektiv håndhævelse af reglerne 

er en forudsætning for fair konkurrence i 

det indre marked og for at sikre, at 

arbejdstagernes rettigheder beskyttes. 

Yderligere digitalisering af håndhævelsen 

er afgørende for at kunne frigøre 

håndhævelseskapacitet, begrænse 

unødvendige administrative byrder og 

mere målrettet sætte ind over for 

højrisikable transportvirksomheder. Det 

er nødvendigt med hurtig ajourføring og 

anvendelse af intelligente takografer og 

elektroniske transportdokumenter 

(eCMR). Det bør præciseres, hvilke midler 

udøvere af vejtransporterhvervet kan 

benytte til at dokumentere 

overensstemmelse med reglerne for 

cabotagekørsel. Brug og overførsel af 

elektroniske transportoplysninger bør 

anerkendes som et sådant middel, som bør 

forenkle tilvejebringelsen af relevant 

dokumentation og de kompetente 

myndigheders behandling heraf. Formatet, 

der anvendes til dette formål, bør garantere 

oplysningernes pålidelighed og ægthed. På 

baggrund af den stigende anvendelse af 

effektiv elektronisk udveksling af 

information inden for transport og logistik 

er det vigtigt at sikre sammenhæng i de 

lovgivningsmæssige rammer og 

bestemmelser vedrørende forenkling af de 

administrative procedurer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 
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Forslag til forordning 

Betragtning 15 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (15a) Yderligere digitalisering af 

værktøjer til håndhævelse er en 

forudsætning for, at det indre marked 

fungerer ordentligt, og for at reducere 

unødvendige administrative byrder og 

udføre effektiv håndhævelse af reglerne i 

vejtransportsektoren. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Bestemmelserne om international 

transport er rettet til 

transportvirksomhederne, der således må 

bære følgerne af eventuelle overtrædelser 

af reglerne. For at undgå misbrug blandt 

virksomheder, der køber transporttjenester 

af udøvere af godskørselserhvervet, bør 

medlemsstaterne fastsætte sanktioner over 

for afsendere og speditører, der bevidst 

afgiver ordre på transporttjenester, som 

indebærer overtrædelse af bestemmelserne 

i forordning (EF) nr. 1072/2009. 

(16) Bestemmelserne om international 

transport er rettet til 

transportvirksomhederne, der således må 

bære følgerne af eventuelle overtrædelser 

af reglerne. For at undgå misbrug blandt 

virksomheder, der køber transporttjenester 

af udøvere af godskørselserhvervet, bør 

medlemsstaterne fastsætte sanktioner over 

for afsendere og speditører samt andre 

kontrahenter, der bevidst afgiver ordre på 

transporttjenester, som indebærer 

overtrædelse af bestemmelserne i 

forordning (EF) nr. 1072/2009. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er af den største vigtighed, at alle, der bevidst afgiver ordre på transporttjenester, der 

omfatter overtrædelser, er dækket af denne bestemmelse 



 

PE616.759v01-00 46/147 AM\1144073DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  101 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) For så vidt som denne forordning 

indfører en grad af harmonisering på visse 

områder, der ikke hidtil har været 

harmoniseret ved EU-retten, navnlig med 

hensyn til transport med lette 

erhvervskøretøjer og 

håndhævelsespraksis, kan dens 

målsætninger, nemlig en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene samt 

forbedring af håndhævelsen, ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

karakteren af de mål, der forfølges, og 

vejtransportens grænseoverskridende 

karakter bedre nås på EU-plan. Unionen 

kan derfor træffe foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå de 

tilsigtede mål. 

(17) For så vidt som denne forordning 

indfører en grad af harmonisering på visse 

områder, der ikke hidtil har været 

harmoniseret ved EU-retten, kan dens 

målsætninger, nemlig en indbyrdes 

tilnærmelse af konkurrencevilkårene samt 

forbedring af håndhævelsen, ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af 

karakteren af de mål, der forfølges, og 

vejtransportens grænseoverskridende 

karakter bedre nås på EU-plan. Unionen 

kan derfor træffe foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går denne forordning ikke videre, 

end hvad der er nødvendigt for at nå de 

tilsigtede mål. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

1072/2009 

Artikel 1 – stk. 1 
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1 a. I artikel 1, stk. 1, tilføjes følgende 

afsnit: 

 ‘ 

 Denne forordning skal også gælde for 

indgående eller udgående 

vejgodstransport som enten den første 

og/eller sidste del af en kombineret 

transport som fastsat i Rådets direktiv 

92/106/EØF. 

 ’ 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Ændringsforslag  103 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 1 - punkt a - punkt i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) punkt a) udgår; udgår 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  104 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) Litra a) udgår. udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  105 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 1 - punkt a - punkt i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) Litra a) udgår; i) Litra a) affattes således: 

 ”virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer eller vogntog med en 

tilladt totalmasse under 3,5 ton og som 

udelukkende udfører national transport. 

Medlemsstaterne kan dog nedsætte denne 

grænse for alle eller visse 

vejtransportkategorier.” 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1– nr. 1 – litra a – litra i 

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) Litra a) udgår. i) Litra a) affattes således: 

 "a) virksomheder, der udelukkende 

udøver godskørselserhvervet med 

motorkøretøjer eller vogntog, hvis teknisk 

tilladte totalmasse er under 3,5 ton, og 

som kun udfører national transport."; 

Or. it 
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Ændringsforslag  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) Litra a) udgår. (i) Litra a) affattes således: 

 (a) virksomheder, der kun udøver 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

eller vogntog, hvis tilladte totalmasse er 

under 3,5 ton; 

Or. en 

Begrundelse 

Lette køretøjer bør være omfattet af forordningen 

 

Ændringsforslag  108 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 1 – litra a – nr. i a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ia) (a) der kun udøver 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

eller vogntog, hvis tilladte totalmasse er 

under 2,4 ton 

 (aa) der kun udøver 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

eller vogntog, hvis tilladte totalmasse er 

under 3,5 ton, og som udelukkende 

udfører nationale transporter; 

Or. en 
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Begrundelse 

Lette erhvervskøretøjer, der driver virksomhed internationalt med en totalmasse på mellem 

2,4 og 3,5 tons, er omfattet af området for at sikre lige konkurrencevilkår mellem tunge og 

lette erhvervskøretøjer. 

 

Ændringsforslag  109 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

1071/2009 (EF) 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d) og artiklerne 

4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit; 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. fr 

Begrundelse 

I betragtning af den stigende anvendelse af lette erhvervskøretøjer til internationale 

transporter og for at sikre gode konkurrencevilkår mellem tunge og lette køretøjer er det 

vigtigt at udvide reglerne vedrørende adgangen til godskørselserhvervet til virksomheder, 

som udøver dette erhverv med lette erhvervskøretøjer, der har en tilladt totalmasse på højst 
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3,5 ton. 

 

Ændringsforslag  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1– nr. 1 – litra b 

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), samt 

artiklerne 4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder 

ikke anvendelse på virksomheder, der 

udøver godskørselserhvervet udelukkende 

med motorkøretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton eller med 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit; 

 

b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. it 

 

Ændringsforslag  111 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 1 - litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1, stk. 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, under b) og d), og artikel 

4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. nl 

 

Ændringsforslag  112 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 4, 

6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
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tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. en 

Begrundelse 

Lette erhvervskøretøjer, der driver virksomhed internationalt med en totalmasse på mellem 

2,4 og 3,5 tons, er omfattet af området for at sikre lige konkurrencevilkår mellem tunge og 

lette erhvervskøretøjer. Derfor bør alle fire krav finde anvendelse for at kunne udøve 

vejtransporterhvervet. 

 

Ændringsforslag  113 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 4, 

6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 
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bestemmelser, der er nævnt i første afsnit 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 4, 

6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. en 
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Begrundelse 

Sådanne undtagelser medfører en unfair konkurrencefordel for køretøjer under 3,5 tons. 

 

Ændringsforslag  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 4, 

6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. en 

 

Ændringsforslag  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 
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1071/2009 

Artikel 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) Følgende stk. 6 tilføjes: udgår 

‘  

6.   

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d), og artikel 4, 

6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

 

Medlemsstaterne kan dog:  

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 

vejtransportkategorier. 

 

’  

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d) og artiklerne 

4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d) og artiklerne 

4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ligeledes 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton 

eller med vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton. 
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Or. fr 

Begrundelse 

Alle vilkår i forordning (EF) 1071/2009 vedrørende udøvelse af godskørselserhvervet skal 

gælde på samme måde, herunder for motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton 

eller for vogntog med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton 

 

Ændringsforslag  118 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d) og artiklerne 

4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ikke 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

Artikel 3, stk. 1, litra b) og d) og artiklerne 

4, 6, 8, 9, 14, 19 og 21 finder ligeledes 

anvendelse på virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet med motorkøretøjer 

med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton 

eller med vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  119 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – stk. 6 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan dog: udgår 

(a) pålægge disse virksomheder at 

anvende nogle af eller alle de 

bestemmelser, der er nævnt i første afsnit; 

 

(b) sænke den grænse, der er nævnt i 

første afsnit, for alle eller visse 
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vejtransportkategorier. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  120 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 2 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 3, stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Artikel 3, stk. 2, udgår; udgår 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  121 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Artikel 3, stk. 2, udgår; udgår 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  122 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Artikel 3, stk. 2, udgår; udgår 

Or. it 
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Ændringsforslag  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2) Artikel 3, stk. 2, udgår; udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Artikel 3, stk. 2, udgår. udgår 

Or. en 

Begrundelse 

For at håndhæve reglerne inden for vejtransport er det af største vigtighed, at medlemsstater 

kan indføre de nødvendige krav. 

 

Ændringsforslag  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 3 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Artikel 3, stk. 2, udgår. (2) Artikel 3, stk. 2, affattes således: 
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 ' 

 2. Medlemsstaterne kan stille 

yderligere krav, der skal være rimelige og 

ikke må medføre forskelsbehandling, og 

som virksomhederne skal opfylde for at 

opnå tilladelse til at udøve 

vejtransporterhvervet. 

 ' 

Or. en 

 

Ændringsforslag  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) råde over lokaler, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleforvaltning, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om køre- og hviletid samt 

andre dokumenter, som den kompetente 

myndighed skal have adgang til for at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; 

(a) råde over passende lokaler i 

forhold til virksomhedens aktiviteter, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, eller hvor der er sikret adgang 

til dem i enten skriftlig eller elektronisk 

form, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleforvaltning, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om cabotagekørsel, regler for 

udstationering af arbejdstagere og køre- 

og hviletid samt andre dokumenter, som 

den kompetente myndighed skal have 

adgang til for at kunne kontrollere, om 

kravene i denne forordning er opfyldt. 

Or. en 

Begrundelse 

For effektivt at bekæmpe postkasseselskaber skal der være fokus på den væsentlige 

kørselsaktivitet i etableringslandet 
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Ændringsforslag  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) råde over lokaler, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleforvaltning, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om køre- og hviletid samt 

andre dokumenter, som den kompetente 

myndighed skal have adgang til for at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; 

(a) råde over lokaler, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleadministration, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om køre- og hviletid samt 

andre dokumenter, som den kompetente 

myndighed skal have adgang til for at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; Medlemsstaterne 

kan kræve, at vognmænd på deres område 

til enhver tid også kan fremvise andre 

dokumenter i deres lokaler; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a 

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) råde over lokaler, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleforvaltning, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om køre- og hviletid samt 

a) råde over lokaler, der er passende i 

forhold til virksomhedens aktiviteter, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, eller hvor der er sikret adgang 

til dem i enten skriftlig eller elektronisk 

form, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 
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andre dokumenter, som den kompetente 

myndighed skal have adgang til for at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; 

vedrørende udstationering og køre- og 

hviletid samt andre dokumenter, som den 

kompetente myndighed på et hvilket som 

helst tidspunkt skal have adgang til at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a 

1071/2009 

Artikel 5 – a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) råde over lokaler, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleforvaltning, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om køre- og hviletid samt 

andre dokumenter, som den kompetente 

myndighed skal have adgang til for at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; 

a) råde over lokaler, hvor 

virksomhedens centrale dokumenter 

opbevares, navnlig alle kommercielle 

kontrakter, regnskaber, dokumenter 

vedrørende personaleforvaltning, 

ansættelseskontrakter, dokumenter med 

oplysninger om køre- og hviletid, 

cabotagekørsel, udstationering samt andre 

dokumenter, som den kompetente 

myndighed skal have adgang til for at 

kunne kontrollere, om kravene i denne 

forordning er opfyldt; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – skt. 1 – nr. 3 – litra aa (nyt) 

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra a bis 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Følgende litra tilføjes: 
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 aa) råder over parkeringsområder, 

som står i forhold til deres flåde af 

køretøjer 

Or. it 

 

Ændringsforslag  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra aa (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) udføre en væsentlig del af deres 

transportaktiviteter, der udføres ved hjælp 

af de køretøjer, der henvises til i litra b) i 

etableringsmedlemsstaten; 

Or. en 

Begrundelse 

Kravene om et faktisk forretningssted bør være meget mere klare og præcise for effektivt at 

kunne bekæmpe såkaldte skuffeselskaber. 

 

Ændringsforslag  132 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra a a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) udøve en væsentlig del af sin 

virksomhed i etableringsmedlemsstaten; 

Or. fr 
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Ændringsforslag  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) forvalte de transportaktiviteter, der 

udføres med de køretøjer, der henvises til i 

litra b), med passende teknisk udstyr, der 

befinder sig i denne medlemsstat; 

(d) effektivt og regelmæssigt forvalte 

en væsentlig del af de transportaktiviteter, 

der udføres ved hjælp af de køretøjer, der 

henvises til i litra b), i 

etableringsmedlemsstaten og sørge for 

parkeringspladser i et rimeligt forhold til 

køretøjsflådens størrelse og passende 

teknisk udstyr, der befinder sig i denne 

medlemsstat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra c 

1071/2009 

Artikel 5 – d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) forvalte de transportaktiviteter, der 

udføres med de køretøjer, der henvises til i 

litra b) med passende teknisk udstyr, der 

befinder sig i denne medlemsstat; 

d) forvalter de transportaktiviteter, der 

udføres med de køretøjer, der henvises til i 

litra b) med parkeringspladser i et rimeligt 

forhold til køretøjsflådens størrelse og 
med passende teknisk udstyr, der befinder 

sig i denne medlemsstat; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c 

1071/2009 

Artikel 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) forvalte de transportaktiviteter, der 

udføres med de køretøjer, der henvises til i 

litra b), med passende teknisk udstyr, der 

befinder sig i denne medlemsstat; 

(d) have en driftscentral i den 

medlemsstat med tilstrækkelig 

parkeringsplads til jævnlig brug for de 

køretøjer, der henvises til i litra b) og det 

passende tekniske udstyr; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) besidde aktiver og beskæftige 

personale, der står i et rimeligt forhold til 

virksomhedens aktiviteter; 

(e) besidde aktiver og beskæftige 

personale, i forhold til virksomhedens 

aktiviteter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 3 - punkt d 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) besidde aktiver og beskæftige 

personale, der står i et rimeligt forhold til 

virksomhedens aktiviteter; 

e) besidde de nødvendige midler til at 

opfylde ovenstående krav; 
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Or. nl 

 

Ændringsforslag  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra d a (ny) 

1071/2009 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) følgende litra f) tilføjes: 

 f) have en klar forbindelse mellem de 

transportaktiviteter, der udføres ved hjælp 

af de køretøjer, der henvises til i litra b), 

og etableringsmedlemsstaten. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra d b (ny) 

1071/2009 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 db) følgende litra g) tilføjes: 

 g) Virksomheden har en 

repræsentant i alle medlemsstater, hvor 

den udøver sin virksomhed regelmæssigt, 

som kan give adgang til al nyttig 

dokumentation for at kontrollere 

overholdelsen af de vilkår, der omhandles 

af denne forordning. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  140 

Claude Rolin 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 3 – litra d a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) følgende litra f) tilføjes: 

 f) råde over et driftscenter 

beliggende i denne medlemsstat med det 

nødvendige udstyr, herunder et 

tilstrækkeligt antal parkeringspladser til, 

at virksomhedens køretøjer kan benytte 

dem regelmæssigt. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) Følgende tilføjes som nyt litra f): 

 (f) udføre en væsentlig del af 

transportaktiviteter i 

etableringsmedlemsstaten ved hjælp af de 

køretøjer, der refereres til i litra b) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) Følgende tilføjes som nyt litra f): 

 (f) råde over en driftscentral 

beliggende i denne medlemsstat med det 



 

PE616.759v01-00 68/147 AM\1144073DA.docx 

DA 

nødvendige udstyr, herunder et 

tilstrækkeligt antal parkeringspladser til, 

at de køretøjer, der henvises til i litra b) 

kan benytte dem regelmæssigt. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne ændring, der er fremsat af Det Europæiske Transportarbejderforbund, stammer fra 

EF's oprindelige Forslag til forordning om adgang til beskæftigelse KOM(2007) 263, 

endelig/2 

 

Ændringsforslag  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) Følgende indsættes som litra f): 

 (f) have en klar forbindelse mellem de 

transportaktiviteter, der udføres ved hjælp 

af de køretøjer, der henvises til i litra b), 

og etableringsmedlemsstaten. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (da) Følgende indsættes som litra f): 

 (f) direkte fakturere modtagerne af 

tjenesterne, som de leverer, eller, hvis der 

er et system med datterselskaber, bør 

faktureringen ske forholdsmæssigt af 
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moderselskabet; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 3 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – stk. 2 (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Følgende indsættes som stk. 2: 

 ”Vurderingen af virksomhedens 

etablerede og varige forretningssted er 

altid en individuel og global vurdering 

under hensyntagen til alle relevante 

elementer.” 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. iii 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(xi) udstationering af arbejdstagere; udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – nr. iii 
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Forordning nr. 1071/2009 

Artikel 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(xi) udstationering af arbejdstagere; (xi) social- og 

arbejdsmarkedslovgivning; 

Or. pl 

Begrundelse 

Der mangler fortsat klarhed om, hvordan man skal anvende reglerne for udstationering af 

arbejdstagere i forhold til den internationale transport, og derfor kan man ikke forbinde 

virksomhedens "vandel" med overholdelsen af disse regler. Deres overtrædelse kan være 

uforsætlig og skyldes netop den manglende juridiske klarhed. 

 

Ændringsforslag  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 4 – litra a – nr. iii (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – stk. 1 – afsnit 3 – litra xi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (xia) cabotagekørsel 

Or. en 

 

Ændringsforslag  149 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 4 - litra a - nr. iii (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – stk. 1 – litra b – nr. xi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 xia) cabotage 
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Or. nl 

 

Ændringsforslag  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 4 – litra a – nr. iii (ny) 

1071/2009 

Artikel 6 stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (xiia) cabotagekørsel 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra a – litra iii (nyt)  

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – litra b – litra xii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 xiia) Cabotagekørsel; 

Or. it 

 

Ændringsforslag  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 4 – litra a – nr. iii (ny) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – nr. b – litra xii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (xiia) cabotagekørsel 
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Or. en 

Begrundelse 

Virksomheder, der beskæftiger sig med vejtransport og som konstateres at bryde reglerne om 

udstationering af arbejdstagere, bør mærke en konsekvens for vandelskravet og mulighed for 

at miste fællesskabstilladelsen. 

 

Ændringsforslag  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a -punkt iii (ny) 

1071/2009 

Artikel 6 – xiii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 xiia) cabotagekørsel 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  154 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a -punkt iii (ny) 

1071/2009 (EF) 

Artikel 6 – stk. 1 – led 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 xiia) cabotagekørsel; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  155 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 4 – litra a - nr. iii (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – stk. 1 – litra a – nr. xii a) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 xiia) cabotagekørsel. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

I forbindelse med stk. 1, tredje afsnit, litra 

b), gælder det, at hvis en transportleder 

eller en transportvirksomhed er blevet 

idømt en straf eller pålagt en sanktion i en 

eller flere medlemsstater for en af de 

alvorligste overtrædelser af de 
fællesskabsretlige regler, som fastsat i 

bilag IV, gennemfører og afslutter den 

kompetente myndighed i den medlemsstat, 

hvor virksomheden er etableret, en korrekt 

og rettidigt udført administrativ procedure, 

som, hvor det er relevant, omfatter et 

kontrolbesøg i den pågældende 

virksomheds lokaler. 

I forbindelse med stk. 1, tredje afsnit, litra 

b), gælder det, at hvis en transportleder 

eller en transportvirksomhed er blevet 

idømt en straf eller pålagt en sanktion i en 

eller flere medlemsstater for en 

overtrædelse af de fællesskabsretlige 

regler, som fastsat i bilag IV, gennemfører 

og afslutter den kompetente myndighed i 

den medlemsstat, hvor virksomheden er 

etableret, en korrekt og rettidigt udført 

administrativ procedure, som, hvor det er 

relevant, omfatter et kontrolbesøg i den 

pågældende virksomheds lokaler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – stk. 2 a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst, og for at de 

forvrider konkurrencen på markedet for 

vejtransport, herunder ved at 

underminere arbejdsvilkårene for 

arbejdstagerne 

(b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 4 - punkt c 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 - stk. 2 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst, og for at de 

forvrider konkurrencen på markedet for 

vejtransport, herunder ved at underminere 

arbejdsvilkårene for arbejdstagerne 

b) fastlægger alvorlighedsgraden for 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører livsfare eller fare for alvorlig 

tilskadekomst, for at de forvrider 

konkurrencen på markedet for vejtransport, 

herunder ved at undergrave 

arbejdsvilkårene for vejtransportarbejdere, 

samt for at de medfører overtrædelse eller 

mangelfuld håndhævelse af Unionens 

arbejdsmarkedslovgivning; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 – litra c 

Forordning nr. 1071/2009 

Artikel 6, stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst, og for at de 

forvrider konkurrencen på markedet for 

vejtransport, herunder ved at 

underminere arbejdsvilkårene for 

arbejdstagerne; 

b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst, og for at de skaber 

fare for arbejdstagerens sundhed og 

sikkerhed som følge af manglende 

overholdelse af 

arbejdsmarkedslovgivningen; 

Or. pl 

Begrundelse 

Man må ikke ligestille en fare for menneskers sundhed med risikoen for forvridninger på 

markedet. Man bør koncentrere sig om de væsentligste risici, og derfor er der introduceret 

risiko for fare for arbejdstagerens sundhed og sikkerhed. 

 

Ændringsforslag  160 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 4 - litra c 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 6 - stk. 2 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst, og for at de 

forvrider konkurrencen på markedet for 

vejtransport, herunder ved at underminere 

arbejdsvilkårene for arbejdstagerne; 

b) definere grovheden af 

overtrædelserne i forhold til risikoen for, at 

de medfører alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst, og for at de 

forvrider konkurrencen på markedet for 

vejtransport, herunder ved at undgå den 

gældende arbejdsmarkeds- og 

sociallovgivning; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 - stk. 1 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) Stk. 1, første afsnit, affattes 

således: 

udgår 

‘  

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, 

litra c), skal en virksomhed på permanent 

basis kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en 

revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at den årligt råder over en 

egenkapital af en værdi på mindst 9 000 

EUR, når den kun benytter et enkelt 

køretøj, og mindst 5 000 EUR for hvert 

derudover benyttet køretøj. Virksomheder, 

der udøver godskørselserhvervet 

udelukkende med motorkøretøjer med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller 

med vogntog med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton, skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en 

revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj; 

 

’  

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er 

attesteret af en revisor eller anden 

autoriseret person, godtgøre, at de årligt 

råder over en egenkapital på mindst 1 800 

EUR, når de kun benytter et enkelt 

køretøj, og mindst 900 EUR for hvert 

derudover benyttet køretøj; 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj 

med en tilladt totalmasse, der overstiger 

3,5 tons. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 - stk. 1 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
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den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj; 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj. Desuden skal virksomheder 

demonstrere, at de har et beløb til 

rådighed i forhold til en måneds løn pr. 

mobil arbejdstager i det land, hvor de 

sædvanligvis udfører deres virksomhed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, 

litra c), skal en virksomhed til enhver tid i 

hele regnskabsåret kunne opfylde sine 

økonomiske forpligtelser. Virksomheden 

skal på grundlag af årsregnskaber, der er 

attesteret af en revisor eller anden 

autoriseret person, godtgøre: 
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motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj; 

 (a) den årligt råder over en egenkapital 

af en værdi på mindst 9 000 EUR, når den 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 

000 EUR for hvert derudover benyttet; og 

 (b) værdien af to måneders løn pr. 

ansat mobil arbejdstager på det niveau i 

den medlemsstat hvor eller hvorfra, 

virksomheden normalt udføres. 

 Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj. 

Or. en 

Begrundelse 

Denne forskrift skal gøre det obligatorisk for virksomhederne at have en social garantifond i 

forhold til antallet af førere, der rekrutteres i etableringsmedlemsstaten. Dette ville sikre, at 

transportvirksomheder til enhver tid er i stand til at opfylde deres forpligtelser i relation til 

lønninger og sociale bidrag og har potentiale til at ophøre med den nuværende praksis, hvor 

transportvirksomheder erklærer sig konkurs og lukker datterselskaber, mens de skylder ikke 

betalte lønninger til førere og sociale bidrag til medlemsstater. 

 

Ændringsforslag  165 

Jeroen Lenaers 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stykke 1 – punkt 5 - punkt a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj. 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og 5 000 EUR 

for hvert køretøj benyttet derudover, der 

overstiger 3,5 ton, eller 1 000 EUR for 

hvert køretøj benyttet derudover med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  166      

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Uanset stk. 1 accepterer den 

kompetente myndighed, at en virksomhed i 

mangel af attesterede årsregnskaber 

dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 

hjælp af en erklæring, f.eks. en 

bankgaranti, et dokument udstedt af et 

pengeinstitut om adgang til kredit i 

virksomhedens navn eller et andet 

bindende dokument, der beviser, at 

virksomheden råder over de beløb, der er 

fastsat i stk. 1, første afsnit; 

(2) Uanset stk. 1 accepterer den 

kompetente myndighed, at en virksomhed i 

mangel af attesterede årsregnskaber 

dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 

hjælp af en erklæring, f.eks. en 

bankgaranti, forsikring politiske, et 

dokument udstedt af et pengeinstitut om 

adgang til kredit i virksomhedens navn 

eller et andet bindende dokument, der 

beviser, at virksomheden råder over de 

beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit; 

  

Or. hu 

Ændringsforslag  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (ny) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 8 – stk. 5 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (6a) Artikel 8, stk. 5, affattes således: 

Medlemsstaterne kan tilskynde til, at der 

med ti års mellemrum afholdes 

uddannelseskurser i de fag, der er 

beskrevet i bilag I, for at sikre, at 

transportledere er orienteret om 

udviklingen i sektoren. 

"Medlemsstaterne kan tilskynde til, at der 

med tre års mellemrum afholdes 

uddannelseskurser i de fag, der er 

beskrevet i Bilag I, for at sikre, at personen 

eller de personer, der henvises til i artikel 

8(1) er tilstrækkeligt orienteret om 

udviklingen i sektoren. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Ændringsforslag  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 
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Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, 

udgår. 

(8) Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, 

affattes således; 

 'Medlemsstaterne skal mindst hvert tredje 

år kontrollere, at virksomhederne fortsat 

opfylder kravene i artikel 3' 

Or. en 

 

Ændringsforslag  169 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, 

udgår. 

(8) Artikel 12, stk. 2, affattes således: 

 "Medlemsstaterne skal mindst hvert tredje 

år kontrollere, at virksomhederne fortsat 

opfylder kravene i artikel 3." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (ny) 

1071/2009/EF 

Artikel 12 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Medlemsstaterne skal mindst hvert 

tredje år kontrollere, at virksomhederne 

fortsat opfylder kravene i artikel 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (ny) 

1071/2009 

Artikel 12 stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (8a) Artikel 12, stk. 2, første afsnit, 

ændres således:  

2. Indtil 31. december 2014 skal 

medlemsstaterne mindst hvert femte år 

kontrollere, at virksomhederne fortsat 

opfylder kravene i artikel 3. 

"2. Medlemsstaterne skal mindst hvert 

andet år kontrollere, at virksomhederne 

fortsat opfylder kravene i artikel 3. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Ændringsforslag  172 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 11 – litra a (ny) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-a) Stk. 1 ændres som følger: 
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 1. Med henblik på gennemførelsen af 

denne forordning, særlig artikel 11-14 og 

artikel 26, fører hver medlemsstat et 

nationalt elektronisk register over 

vejtransportvirksomheder, der har fået 

tilladelse af en kompetent myndighed, 

som medlemsstaten har udpeget, til at 

udøve godskørselserhverv. Behandlingen 

af de data, dette register indeholder, sker 

under kontrol af den offentlige 

myndighed, som er udpeget hertil. Alle 

den pågældende medlemsstats kompetente 

myndigheder har adgang i realtid til de 

relevante data i det nationale elektroniske 

register. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a) (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-a) Følgende stykke indsættes: 

 "1a. Med henblik på at øge effekten af 

den grænseoverskridende håndhævelse 

samt målrettede kontroller skal de data, 

der indeholdes i de nationale elektroniske 

registre, være tilgængelige i realtid for 

alle kompetente tilsynsmyndigheder fra 

alle medlemsstater. 

 Den europæiske arbejdsmarkedsstyrelse 

skal være ansvarlig for overvågning af og 

adgang til data indeholdt i de nationale 

elektroniske registre. 

Or. en 
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Begrundelse 

Adgangen i realtid til data fra nationale elektroniske registre for de kompetente 

tilsynsmyndigheder er nødvendigt for bedre håndhævelse. Oprettelsen af en sortliste ligesom i 

flysektoren vil være medvirkende til at forhindre selskaber, der ikke overholder denne 

lovgivning, i at drive international transportvirksomhed. Disse forhold bør høre ind under 

den europæiske arbejdsmarkedsstyrelse, der forventes oprettet i slutningen af 2018, som 

nævnt af Jean-Claude Juncker i dennes tale om unionens tilstand 2017. 

 

Ændringsforslag  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – punkt 11 – litra a – litra i - indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) Følgende litra g), h), i) og j) 

tilføjes: 

(i) Som litra h), i), j) og k) indsættes: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – punkt 1 – stk. 11 – litra c – litra i – indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) følgende bogstaver g), h), i) og j) 

tilføjes: 

i) følgende bogstaver g) og h) tilføjes: 

Or. es 

 

Ændringsforslag  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 – litra g a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ga) følgende data om hver ansat, 

herunder mobile arbejdstagere: navn, 

nationalitet, bopælsmedlemsstat, 

medlemsstaten hvor 

ansættelseskontrakten er registreret, 

medlemsstaten hvor socialsikringsbidrag 

ydes og CPR-nummer eller lignende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009/EF 

Artikel 16 – stk. 2 – litra g b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (gb) de samlede aktiver og forpligtelser 

og den samlede egenkapital og omsætning 

i de foregående to år; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 – litra g c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (gc) risikoklassificeringen af 

virksomheden i henhold til artikel 9 i 

direktiv 2006/22/EF; 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(h) antal ansatte i virksomheden (h) antal ansatte i virksomheden, deres 

navne, nationalitet, bopælsland, 

medlemsstat for sociale bidrag og CPR-

nummer eller tilsvarende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning nr. 1071/2009 

Artikel 16, stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) antal ansatte i virksomheden; h) antal ansatte i virksomheden i løbet 

af det seneste kalenderår; 

Or. pl 

Begrundelse 

Tilføjelse af en referenceperiode giver en bedre juridisk klarhed af bestemmelsen. 

 

Ændringsforslag  181 

Karima Delli 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ha) følgende data om hver ansat, 

herunder mobile arbejdstagere: navn, 

nationalitet, bopælsmedlemsstat, 

medlemsstaten hvor 

ansættelseskontrakten er registreret, 

medlemsstaten hvor socialsikringsbidrag 

ydes og CPR-nummer eller lignende; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – punkt 1 – stk. 11 – litra a – nr. i  

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) de samlede aktiver og forpligtelser 

og den samlede egenkapital og omsætning 

i de sidste to år 

udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 - j a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ja) følgende data om virksomhedens 

førere: navn, nationalitet, bopælsland, 
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medlemsstaten hvor 

ansættelseskontrakten er registreret, 

medlemsstaten hvor socialsikringsbidrag 

betales 

Or. en 

 

Ændringsforslag  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(i) de samlede aktiver og forpligtelser 

og den samlede egenkapital og omsætning 

i de sidste to år 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 

Forordning nr. 1071/2009 

Artikel 16, stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) de samlede aktiver og forpligtelser 

og den samlede egenkapital og omsætning 

i de sidste to år; 

i) attestation vedrørende årsrapport 

eller andre dokumenter, der bekræfter 

dokumentering af virksomhedens 

økonomiske grundlag som beskrevet i 

artikel 7, stk. 2; 

Or. pl 

Begrundelse 

Der hersker tvivl om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at virksomheder skal indberette de af 
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Kommissionen foreslåede oplysninger. Det er svært at finde en begrundelse for, at disse data 

vil forbedre håndhævelsen af regler om adgang til transporterhvervet. Derfor foreslås det at 

indføre krav om dokumenter, som i virkeligheden beviser virksomhedens økonomiske 

grundlag. 

 

Ændringsforslag  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – punkt 1 – stk. 11 – litra a – litra i 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

j) risikoklassificeringen af 

virksomheden i henhold til artikel 9 i 

direktiv 2006/22/EF; 

udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 - nr. 11 – litra a – nr. i a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ia) Som litra ca) indsættes: 

 ' 

 (ca) navne og alle relevante oplysninger 

om vejtransportvirksomhederne, der 

tidligere blev ledet af transportledere; 

 ' 

Or. en 

 

Ændringsforslag  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a - punkt ii 

1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 

i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 

separate registre. I så tilfælde skal de 

relevante data stilles til rådighed efter 

anmodning, eller den pågældende 

medlemsstats kompetente myndigheder 

skal have direkte adgang til dem. De 

ønskede data fremsendes inden fem 

arbejdsdage fra modtagelsen af 

anmodningen. De i første afsnit, litra a)-d), 

nævnte data gøres offentligt tilgængelige i 

overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser om beskyttelse af 

personoplysninger. 

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 

i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 

separate registre. I så tilfælde skal de 

relevante data stilles til rådighed, eller den 

pågældende medlemsstats kompetente 

myndigheder skal have direkte adgang til 

dem. De ønskede data fremsendes inden 

fem arbejdsdage fra modtagelsen af 

anmodningen. De i første afsnit, litra a)-d), 

nævnte data gøres offentligt tilgængelige i 

overensstemmelse med de relevante 

bestemmelser om beskyttelse af 

personoplysninger. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – punkt 1 – stk. 11 – litra a – nr. ii 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 

i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 

separate registre. I så tilfælde skal de 

relevante data stilles til rådighed efter 

anmodning, eller den pågældende 

medlemsstats kompetente myndigheder 

skal have direkte adgang til dem. De 

ønskede data fremsendes inden fem 

arbejdsdage fra modtagelsen af 

anmodningen. De i første afsnit, litra a) - 

d), nævnte data gøres offentligt 

tilgængelige i overensstemmelse med de 

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 

i første afsnit, litra e) - h) omhandlede data 

i separate registre. I så tilfælde skal de 

relevante data stilles til rådighed efter 

anmodning, eller den pågældende 

medlemsstats kompetente myndigheder 

skal have direkte adgang til dem. De 

ønskede data fremsendes inden fem 

arbejdsdage fra modtagelsen af 

anmodningen. De i første afsnit, litra a) - 

d), nævnte data gøres offentligt 

tilgængelige i overensstemmelse med de 
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relevante bestemmelser om beskyttelse af 

personoplysninger. 

relevante bestemmelser om beskyttelse af 

personoplysninger. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) Afsnit -1 er tilføjet som følger: 

 'For mere effektiv grænseoverskridende 

håndhævelse skal de data, der indeholdes 

i de nationale elektroniske registre være 

fuldt tilgængelige og i realtid for 

kompetente myndigheder i alle 

medlemsstater'; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt) 

1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 - litra c 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (aa) I artikel 16, stk. 2 (nr. c), foretages 

følgende ændringer: 

(c) navnet på de transportledere, der er 

udpeget for at opfylde vandelskravet og 

kvalifikationskravet, samt eventuelt navnet 

på en retlig repræsentant 

"(c) navnet på de transportledere, der er 

udpeget for at opfylde vandelskravet og 

kvalifikationskravet, samt eventuelt navnet 

på en retlig repræsentant navne på de 

vejtransportvirksomheder, der tidligere 

blev ledet af transportledere; 

 " 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Ændringsforslag  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 2 – litra c 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (ab) I artikel 16, stk. 2 (nr. c), foretages 

følgende ændringer: 

(c) navnet på de transportledere, der er 

udpeget til at opfylde vandelskravet og 

kvalifikationskravet, samt eventuelt navnet 

på en retlig repræsentant; 

"(c) navnet på de transportledere, der er 

udpeget til at opfylde de krav, der er 

fastsat i artikel 3 i relation til 
vandelskravet og kvalifikationskravet, samt 

eventuelt navnet på en retlig repræsentant; 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Ændringsforslag  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt) 

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 5 

 

Foreliggende tekst Ændringsforslag 

 ba) Stk. 5 è affattes således: 

5. Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer 

medlemsstaterne de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at de nationale 

elektroniske registre er sammenkoblede og 

"5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 

foranstaltninger til at sikre, at de nationale 

elektroniske registre er sammenkoblede og 

interoperable i hele Fællesskabet, samt 
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tilgængelige i hele Fællesskabet gennem 

nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18. 

Adgangen gennem de nationale 

kontaktpunkter og sammenkoblingen 

gennemføres senest den 31. december 

2012 således, at en kompetent myndighed i 

enhver medlemsstat kan søge i alle 

medlemsstaternes nationale elektroniske 

registres. 

forbundet til portalen i henhold til EU-

forordningen nr. 165/2014, således, at de 

data, der er nævnt i litra 2, er tilgængelige 

for alle kompetente myndigheder og 

kontrolorganer i alle medlemsstater.". 

 " 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Ændringsforslag  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)  

Forordning (EØF) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – stk. 6 

 

Foreliggende tekst Ændringsforslag 

 b ter) Stk. 6 affattes således: 

6. De fælles regler for 

gennemførelsen af stk. 5, som f.eks. 

formatet af de udvekslede data, tekniske 

procedurer for elektronisk søgning i andre 

medlemsstaters nationale elektroniske 

registre og fremme af disse registres 

interoperabilitet di detti registri med andre 

relevante databaser vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

25, stk. 2, og første gang inden den 31. 

december 2010. Disse fælles bestemmelser 

skal fastsætte, hvilken myndighed der er 

ansvarlig for adgang, senere anvendelse 

og ajourføring af dataene efter adgang, 

og de bør med henblik herpå omfatte 

bestemmelser om dataregistrering og -

tilsyn. 

"6. Kommissionen har beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 24 om at fastlægge og opdatere 
fælles regler med henblik på at sikre, at de 

enkelte staters elektroniske registre er 

fuldt forbundne og interoperable, både 

mellem hinanden, samt til portalen i 

henhold til EU-forordningen nr. 

165/2014, således at en kompetent 

myndighed eller et kontrolorgan i ethvert 

medlemsland kan få adgang til det 

nationale elektroniske register i ethvert 

medlemsland, jf. stk. 5. Sådanne fælles 

regler vedrører formatet af de udvekslede 

data, tekniske procedurer for elektronisk 

søgning i andre medlemsstaters nationale 

elektroniske registre og interoperabilitet i 

disse registre, samt specifikke regler 

vedrørende adgang til oplysninger og 

dataregistrering og -tilsyn. 
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 " 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Ændringsforslag  195 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) For at sikre, at alle EU-regler for 

mobile arbejdstagere implementeres på en 

fair, enkel og effektiv måde, skal en 

europæisk arbejdsmarkedsstyrelse være 

ansvarlig for at inspicere og håndhæve 

reglerne. Den skal levere driftsmæssig og 

juridiske støtte til medlemsstater, sociale 

partnere samt arbejdstagere for at 

håndhæve social lovgivning og påtage sig 

inspektioner på europæisk basis. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a) (nyt) 

1071/2009 

Artikel 16 stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (-a) I stk. 2 foretages følgende 

ændringer: 

2. Nationale elektroniske registre skal 

indeholde mindst følgende data: (a) 

virksomhedens navn og retlige form; (b) 

adresse på dens etablering; (c) navne på 

transportledere, der er udpeget til at 

opfylde betingelserne angående 

"2. Nationale elektroniske registre skal 

indeholde mindst følgende data: (a) 

virksomhedens navn og retlige form; (b) 

adresse på dens etablering; (c) navne på 

transportledere, der er udpeget til at 

opfylde betingelserne angående 
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vandelskravet og faglig kompetence eller, 

efter forholdene, navnet på en juridisk 

repræsentant; (d) typen af autorisation, 

antallet af køretøjer, virksomheden dækker, 

og hvis det er relevant, serienummeret på 

fællesskabstilladelsen og de attesterede 

kopier; (e) antal, kategori og art af 

alvorlige krænkelser som henvist til i 

artikel 6(1)(b), der har medført en 

domfældelse eller straf i løbet af de seneste 

to år; (f) navnet på en person, der er 

erklæret uegnet til at lede en virksomheds 

transportarbejde, så længe denne persons 

vandelskrav ikke er genskabt i henhold til 

artikel 6(3) og de pågældende 

rehabiliteringsforanstaltninger. Hvad angår 

litra (e) kan medlemsstater indtil den 31. 

december 2015 vælge kun at lade de 

nationale elektroniske registre omfatte de 

alvorligste krænkelser som anført i Bilag 

IV. 

vandelskravet og faglig kompetence eller, 

efter forholdene, navnet på en juridisk 

repræsentant; (d) typen af autorisation, 

antallet af køretøjer, virksomheden dækker, 

og hvis det er relevant, serienummeret på 

fællesskabstilladelsen og de attesterede 

kopier; (e) antal, kategori og art af 

alvorlige krænkelser, som henvist til i 

artikel 6(1)(b), som har medført en 

domfældelse eller straf i løbet af de seneste 

to år; (f) navnet på en person, der er 

erklæret uegnet til at lede en virksomheds 

transportarbejde, så længe denne persons 

vandelskrav ikke er genskab i henhold til 

artikel 6(3) og de pågældende 

rehabiliteringsforanstaltninger. Hvad angår 

litra (e) kan medlemsstater indtil den 31. 

december 2015 vælge kun at lade de 

nationale elektroniske registre omfatte de 

alvorligste krænkelser som anført i Bilag 

IV. 

 Med henblik på effektiv 

grænseoverskridende håndhævelse skal 

de data, der indeholdes i de nationale 

elektroniske registre være tilgængelige i 

realtid for kompetente myndigheder i alle 

medlemsstater. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Ændringsforslag  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 12 

Direktiv (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 18a - stk. 3b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 b. For at lette samarbejdet mellem 
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myndighederne og udvekslingen af god 

praksis på kontrolområdet arbejder 

medlemsstaterne sammen med platformen 

for bekæmpelse af ulovlig beskæftigelse 

og den europæiske 

arbejdsmarkedsmyndighed. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 

en anmodning om oplysninger, finder, at 

anmodningen ikke er tilstrækkeligt 

begrundet, underretter den den anmodende 

medlemsstat herom inden for 10 

arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 

begrunder derefter anmodningen 

yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 

anmodningen afvises af medlemsstaten. 

4. Hvad angår stk. 1 og 2, hvis en 

medlemsstat, der modtager en anmodning 

om oplysninger, finder, at anmodningen 

ikke er tilstrækkeligt begrundet, underretter 

den den anmodende medlemsstat herom 

inden for 5 arbejdsdage. Den anmodende 

medlemsstat skal endvidere begrunde 

anmodningen, og de berørte medlemsstater 

drøfter sagen med hinanden med henblik 

på at finde en løsning på eventuelle 

problemer. Hvis dette ikke er muligt, kan 

anmodningen afvises af den anmodende 

medlemsstat. I det tilfælde kan den 

anmodende medlemsstat henvise klagen 

til Kommissionen, som kan træffe de 

nødvendige foranstaltninger efter 

forholdene. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  199 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 
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Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Hvis det er svært eller umuligt for 

en medlemsstat at imødekomme en 

anmodning om oplysninger eller at udføre 

kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 

underretter den pågældende medlemsstat 

den anmodende medlemsstat herom inden 

for 10 arbejdsdage. De berørte 

medlemsstater drøfter sagen med hinanden 

med henblik på at finde en løsning på 

eventuelle problemer. 

5. Hvis det er svært eller umuligt for 

en medlemsstat at imødekomme en 

anmodning om oplysninger eller at udføre 

kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 

underretter den pågældende medlemsstat 

den anmodende medlemsstat herom inden 

for 10 arbejdsdage. De berørte 

medlemsstater arbejder sammen og 

konsulterer hinanden med henblik på at 

finde en løsning på eventuelle problemer. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Som svar på anmodninger i henhold 

til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 

ønskede oplysninger og udfører den 

nødvendige kontrol og de nødvendige 

inspektioner og undersøgelser inden for en 

frist på 25 arbejdsdage fra modtagelsen af 

anmodningen, medmindre de har 

underrettet den anmodende medlemsstat 

om, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt 

begrundet, eller at det er svært eller 

umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 

5. 

6. Som svar på anmodninger i henhold 

til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 

ønskede oplysninger og udfører den 

nødvendige kontrol og de nødvendige 

inspektioner og undersøgelser inden for en 

frist på femten arbejdsdage fra 

modtagelsen af anmodningen, medmindre 

en anden tidsfrist aftales gensidigt mellem 

de pågældende medlemsstater. Hvis dette 

ikke er muligt, kan anmodningen afvises 

af medlemsstaten. I det tilfælde kan den 

anmodende medlemsstat henvise klagen til 

Kommissionen, som kan træffe de 

nødvendige foranstaltninger efter 

forholdene; 

Or. en 
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Ændringsforslag  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

Forordning 1071/2009/EF 

Artikel 18 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9 a. Medlemsstater skal føre 

grænseoverskridende kontrol med 

forbundne transportvirksomheder 

(moder- og datterselskaber) for at 

identificere en uforholdsmæssig 

overskudsoverførsel eller ulovlige 

underfaktureringer; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  202 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9 a. En fællesskabsliste over 

vejtransportvirksomheder, der ikke 

overholde de relevante 

lovgivningsmæssige krav, skal 

offentliggøres for at sikre den størst 

mulige gennemsigtighed. Denne 

fællesskabsliste skal bygge på fælles 

kriterier udarbejdet på fællesskabsniveau 

og skal gennemgås årligt af den 

europæiske arbejdsmarkedsstyrelse. 

Vejtransportvirksomheder, der er opført 

på fællesskabslisten, er genstand for et 

driftsforbud. Driftsforbuddene skal gælde 

for alle medlemsstaternes områder. I 

særlige tilfælde skal medlemsstaterne 

have tilladelse til at træffe ensidige 

foranstaltninger. I en nødsituation, og 
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hvis man står over for et uforudset 

sikkerhedsproblem, skal medlemsstaterne 

have mulighed for straks at udstede et 

driftsforbud for eget område. 

Or. en 

Begrundelse 

Flysektoren har en global sortliste over luftfartsselskaber, der ikke opfylder 

sikkerhedsstandarder. Selskaber på denne liste har forbud mod at drive virksomhed, så længe 

de er opført på listen. Eftersom overholdelse af reglerne i vejtransportsektoren er tæt 

forbundet med færdselssikkerhed, bør en lignende liste oprettes snarest muligt og placeres 

under ansvarsområdet for den europæiske arbejdsmarkedsstyrelse, der skal etableres. 

 

Ændringsforslag  203 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 26 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) I artikel 26 tilføjes følgende stk. 3, 

4 og 5: 

udgår 

‘  

3. Hvert år udarbejder 

medlemsstaterne en rapport om brugen af 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton i deres 

område og sender den til Kommissionen 

senest den 30. juni i året efter udgangen 

af rapporteringsperioden. Denne rapport 

skal indeholde: 

 

(a) antallet af tilladelser, der er 

udstedt til virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton 

 

(b) antallet af køretøjer med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, som 
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registreres i medlemsstaten hvert 

kalenderår 

(c) det samlede antal køretøjer med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, som er 

registreret i medlemsstaten pr. 31. 

december hvert år 

 

(d) den anslåede andel, som 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

på højst 3,5 ton og vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton tegner sig for 

af den samlede vejtransport udført af 

samtlige køretøjer, der er registreret i 

medlemsstaten, opdelt på national kørsel, 

international kørsel og cabotagekørsel. 

 

4. På grundlag af de oplysninger, 

som Kommissionen indsamler i henhold 

til stk. 3, samt yderligere dokumentation 

forelægger Kommissionen senest den 31. 

december 2024 en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om udviklingen i 

det samlede antal motorkøretøjer med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton og 

vogntog med en tilladt totalmasse på højst 

3,5 ton, som udfører national og 

international vejtransport. På grundlag af 

denne rapport vurderer Kommissionen, 

om det er nødvendigt at foreslå yderligere 

foranstaltninger. 

 

5. Hvert år aflægger 

medlemsstaterne rapport til 

Kommissionen om de anmodninger, de 

har fremsat i henhold til artikel 18, stk. 3 

og 4, om de svar, de har modtaget fra 

andre medlemsstater, og om de 

foranstaltninger, de har truffet på 

grundlag af de modtagne oplysninger; 

 

’  

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 
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1072/2009 

Artikel 1 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Transport af tomme containere og paller 

betragtes som godskørsel for fremmed 

regning, når transporten er omfattet af en 

transportkontrakt; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Transport af tomme containere og paller 

betragtes som godskørsel for fremmed 

regning, når transporten er omfattet af en 

transportkontrakt; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  206 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Transport af tomme containere og paller 

betragtes som godskørsel for fremmed 

regning, når transporten er omfattet af en 

transportkontrakt; 

Transport af tomme containere og paller 

betragtes ikke som international 

godskørsel for fremmed regning i 

forbindelse med kapitel III. 
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Or. en 

Begrundelse 

Cabotagekørsel på et midlertidigt grundlag og klart forbundet med reel international 

transport kan øge transporteffektiviteten og begrænse unødvendige tomme kørsler. Den 

nuværende ordning med cabotagekørsel misbruges af virksomheder, der udfører systematisk 

cabotagekørsel, hvilket skal forhindres for at sikre lige konkurrencevilkår Derfor bør der ikke 

gives tilladelse til international transport af tomme containere og paller. 

 

Ændringsforslag  207 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – stk. 1 – sub stk. 1bis 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Transport af tomme containere og paller 

betragtes som godskørsel for fremmed 

regning, når transporten er omfattet af en 

transportkontrakt; 

Med henblik på Kapitel III om cabotage 

betragtes transport af tomme containere 

eller paller ikke som godstransport på 

vegne af tredjemand; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  208 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I artikel 1 tilføjes følgende stykke: 

 (1a) ‘Denne forordning skal også 

gælde for indgående eller udgående 

vejgodstransport som en del af en 

kombineret transport som fastsat i Rådets 

direktiv 92/106/EØF.’ 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  209 

Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 1– afsnit 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (1a) Artikel 1, stk. 2, ændres således: 

2. I forbindelse med transport fra en 

medlemsstat til et tredjeland og omvendt 

finder denne forordning anvendelse på den 

strækning, der under transit tilbagelægges 

på enhver medlemsstats område. Den 

finder ikke anvendelse på den strækning, 

der tilbagelægges på den medlemsstats 

område, hvor læsning eller aflæsning 

finder sted, før den nødvendige aftale 

mellem Fællesskabet og det pågældende 

tredjeland er indgået. 

"2. I forbindelse med transport fra en 

medlemsstat til et tredjeland og omvendt 

finder denne forordning anvendelse på den 

strækning, der under transit tilbagelægges 

på enhver medlemsstats område. 

Transitturen skal dækkes af 

udstationeringsdirektivet. Den finder ikke 

anvendelse på den strækning, der 

tilbagelægges på den medlemsstats 

område, hvor læsning eller aflæsning 

finder sted, før den nødvendige aftale 

mellem Fællesskabet og det pågældende 

tredjeland er indgået. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Ændringsforslag  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – stk. 5 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1b) I artikel 1, stk. 5, litra c), udgår 
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litra c). 

Or. fr 

Begrundelse 

Denne forordning (EF) nr.1071/2009 og alle dens bestemmelser skal ligeledes gælde for 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller for vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton, der anvendes til godskørsel. 

 

Ændringsforslag  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – afsnit 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. 'cabotagekørsel': national 

transport for fremmed regning, der 

udføres i en begrænset periode i en 

værtsmedlemsstat, og som omfatter 

transport fra afhentningen af varerne på 

et eller flere læssesteder indtil leveringen 

på et eller flere leveringssteder som anført 

i fragtbrevet; 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 2 - stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. "cabotagekørsel": national transport 6. "cabotagekørsel": national transport 
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for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et eller flere læssesteder indtil 

leveringen på et eller flere leveringssteder 

som anført i fragtbrevet; 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et eller flere læssesteder indtil 

leveringen på et eller flere leveringssteder 

som anført i fragtbrevet med det primære 

formål at undgå tomme kørsler; 

Or. fr 

Begrundelse 

Cabotagekørsel må ikke blive en almindelig fremgangsmåde inden for godskørsel. 

Hovedformålet skal være at undgå tomme kørsler med lastvognene. 

 

Ændringsforslag  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

1072/2009 

Artikel 2 stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. 'cabotagekørsel': national transport 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et eller flere læssesteder 

indtil leveringen på et eller flere 

leveringssteder som anført i fragtbrevet; 

6. 'cabotagekørsel': national transport 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et læssested indtil leveringen 

på et leveringssted; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – nr. 6 



 

AM\1144073DA.docx 107/147 PE616.759v01-00 

 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. 'cabotagekørsel': national transport 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et eller flere læssesteder 

indtil leveringen på et eller flere 

leveringssteder som anført i fragtbrevet; 

6. 'cabotagekørsel': national transport 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et læssested indtil leveringen 

på et leveringssted; 

Or. en 

Begrundelse 

Cabotagekørsel på et midlertidigt grundlag og med klar forbindelse med reel international 

transport til eller fra en transportvirksomheds etableringsmedlemsstat kan øge 

transporteffektiviteten og begrænse unødvendige tomme kørsler, men den nuværende 

cabotageordning misbruges af virksomheder, der systematisk driver cabotagekørsel ved hjælp 

af nomadechauffører. Denne form for systematisk cabotagekørsel bør forhindres. 

 

Ændringsforslag  215 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. "cabotagekørsel": national transport 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et eller flere læssesteder 

indtil leveringen på et eller flere 

leveringssteder som anført i fragtbrevet; 

6. "cabotagekørsel": national transport 

for fremmed regning, der udføres i en 

begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 

og som omfatter transport fra afhentningen 

af varerne på et læssested indtil leveringen 

på et leveringssted som anført i 

fragtbrevet; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 3 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (2a) Artikel 3 affattes således: 

Generelt princip "Generelt princip 

Til international transport kræves en 

fællesskabstilladelse og, såfremt føreren er 

statsborger i et tredjeland, en førerattest. 

Til international transport kræves 

besiddelse af en intelligent takograf, 

jf. kapitel II i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EU) nr. 165/2014*, 

fællesskabstilladelse og, såfremt føreren er 

statsborger i et tredjeland, en førerattest. 

 " 

 __________________ 

 * Parlamentets og Rådets forordning 

(EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om 

takografer inden for vejtransport, om 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for 

vejtransport og om ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 561/2006 om harmonisering af visse 

sociale bestemmelser inden for 

vejtransport (EUT L 60 af 28.2.2014, s. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Begrundelse 

Den intelligente takograf vil lette den obligatoriske og automatiske registrering af køretøjets 

position ved starten og slutningen af arbejdsdagen og gøre det muligt at indsamle data for 

samlet kørselstid i en given medlemsstat. Dette vil skabe muligheden for at indikere 

overholdelse af de regler, der blandt andet vedrører udstationering af arbejdstagere og 

cabotagekørsel. 

 

Ændringsforslag  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 –stk. 1 – nr. 2 a (nyt)  

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 3 

 

Foreliggende tekst Ændringsforslag 

 2a) Artikel 3 affattes således: 

Til international transport kræves en 

fællesskabstilladelse og, såfremt føreren er 

statsborger i et tredjeland, en førerattest. 

"Til international transport kræves en 

fællesskabstilladelse, en intelligent 

takograf i henhold til EU-forordningen 

nr. 165/2014 og, såfremt føreren er 

statsborger i et tredjeland, en førerattest. 

 " 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:IT:PDF) 

 

Ændringsforslag  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

1072/2009 

Artikel 3 Generelt princip 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (2a) Artikel 3 ændres således: 

Til international transport kræves en 

fællesskabstilladelse og, såfremt føreren er 

statsborger i et tredjeland, en førerattest. 

"International transport skal udføres på 

betingelsen af besiddelse af en intelligent 

takograf som anført i kapitel II i 

forordning (EF) nr. 165/2014; en 

fællesskabstilladelse og, såfremt føreren er 

statsborger i et tredjeland, en førerattest. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 
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Ændringsforslag  219 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stykke 1 – punkt 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) Stk. 2 affattes således: Udgår 

‘  

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

 

’  

Or. nl 

 

Ændringsforslag  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
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transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 

medlemsstater med samme køretøj eller, 

hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri, indtil 

tre cabotagekørsler efter international 

transport fra en anden medlemsstat eller 

fra et tredjeland til værtsmedlemsstaten. 

Den første lastning i løbet af en 

cabotagekørsel kan starte kl. 00.00 på den 

dag, der følger efter den seneste aflæsning 

af en indgående international transport. 
Den sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel, før værtsmedlemsstaten 

forlades, skal finde sted inden for syv dage 

efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. Inden 

for det i første afsnit omhandlede tidsrum 

kan transportvirksomheder udføre nogle 

eller alle de cabotagekørsler, der er tilladt 

i henhold til nævnte afsnit, i en hvilken 

som helst medlemsstat, idet de dog er 

begrænset til én cabotagekørsel pr. 

medlemsstat inden for tre dage efter 

indrejse i den pågældende medlemsstats 

område uden last. Cabotageperioden 

slutter kl. 24.00 på den syvende dag. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat eller i en tilgrænsende 
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transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport; 

medlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 24 

timer efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

 Det skal ikke være tilladt for 

vejtransportvirksomheder at udføre 

cabotagekørsler med samme køretøj, eller 

i tilfælde af et sammenkoblet vogntog, 

med motorkøretøjet i samme køretøj, i 

værtsmedlemsstaten inden for syv dage 

fra slutningen af den 24-timers periode, 

der henvises til i første afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

1072/2009 

Artikel 8 afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 1 

dag efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 
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indgående internationale transport; indgående internationale transport. 

 Det skal ikke være tilladt for 

vejtransportvirksomheder at udføre 

cabotagekørsler med samme køretøj, eller 

i tilfælde af et sammenkoblet vogntog, 

med motorkøretøjet i samme køretøj, i 

samme værtsmedlemsstaten inden for syv 

dage fra slutningen af den 1-dags periode, 

der henvises til i stk. 1. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a 

1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller i medlemsstater, 

der grænser op til denne medlemsstat, 
med samme køretøj eller, hvis der er tale 

om et sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 

af en last som led i en cabotagekørsel skal 

finde sted inden for 5 dage efter den sidste 

aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 

den indgående internationale transport; 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, må de 

transportvirksomheder, der er beskrevet i 

stk. 1, ikke udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  224 

Georges Bach 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller tilgrænsende 

medlemsstater med samme køretøj eller, 

hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport; 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 

3 dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

pågældende indgående internationale 

transport på grundlag af en 

transportkontrakt. Dette samme køretøj 

skal ikke tillades at udføre cabotagekørsel 

i samme værtsmedlemsstat inden for syv 

dage efter afslutningen af køretøjets 

cabotagekørsel; 

Or. en 

Begrundelse 

For at være medvirkende til at forhindre systematisk cabotagekørsel bør 

transportvirksomhedens cabotagekørsel følges af en fortrydelsesfase, før man tillades at 

udføre endnu en cabotagekørsel i samme medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EØF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller i tilstødende 

medlemsstater med samme køretøj eller, 

hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport; 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for tre 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

 Køretøj, som fastsat i første afsnit, der 

vender tilbage til oprindelseslandet senest 

to uger efter, at de har forladt dette 

medlemsland. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 - stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller i medlemsstater, 

der grænser op til denne medlemsstat, 
med samme køretøj eller, hvis der er tale 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri med det 
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om et sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 

af en last som led i en cabotagekørsel skal 

finde sted inden for 5 dage efter den sidste 

aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 

den indgående internationale transport; 

formål at undgå tomme kørsler. Den 

sidste aflæsning af en last som led i den 

eneste tilladte cabotagekørsel skal finde 

sted inden for 3 dage efter den sidste 

aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 

den indgående internationale transport; 

Or. fr 

Begrundelse 

Cabotagekørslen skal være organiseret og begrænset til en transport inden for tre dage for at 

undgå situationer med illoyal konkurrence mellem transportvirksomhederne. Denne praksis 

må ikke blive en almindelig fremgangsmåde inden for godskørsel. Formålet er alene at skåne 

miljøet og opnå økonomisk rentabilitet for det internationale transporterhverv ved at gøre det 

muligt at undgå kørsler med tomme vogne. 

 

Ændringsforslag  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 5 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport; 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 6 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport; 

Or. en 
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Ændringsforslag  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning nr. 1072/2009 

Artikel 8, stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller tilstødende 

medlemsstater med samme køretøj eller, 

hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 7 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

Or. pl 

Begrundelse 

I overensstemmelse med principper i hvidbøgerne bør der ske en gradvis liberalisering af 

cabotageydelser i Den Europæiske Union. Derfor foreslås det, at den 7-dages periode for 

udførelse af cabotagekørsler fortsat bør være gældende uden begrænsning af antallet af 

transporter, hvilket er svært at kontrollere. 

Ændringsforslag  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport til eller fra en 

transportvirksomheds 

etableringsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheden udføre 

cabotagekørsel i værtsmedlemsstaten med 

samme køretøj eller, hvis der er tale om et 

sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 

af en last som led i en cabotagekørsel skal 

finde sted inden for 48 timer efter den 

sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som 

led i den pågældende indgående 

internationale transport på grundlag af en 

transportkontrakt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 7 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport.  

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 7 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stykke 1 – punkt 5 - punkt a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
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transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for 3 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  233 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten med samme køretøj 

eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 

dage efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. 

2. Når de varer, der er blevet 

transporteret ved en indgående 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 

transportvirksomheder, som beskrevet i 

stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

værtsmedlemsstaten eller i medlemsstater, 

der grænser op til denne medlemsstat, 
med samme køretøj eller, hvis der er tale 

om et sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 

af en last som led i en cabotagekørsel skal 

finde sted inden for 1 dag efter den sidste 

aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 

den indgående internationale transport.". 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a (nyt) 

1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (aa) følgende stk. 2 a tilføjes: 

 '2 a. Enhver cabotagekørsel skal 

honoreres ifølge gældende regler i den 

stat, hvor cabotagekørslen finder sted 

eller inden for rammerne af en 

udstationering. Cabotagekørsel i den 

tidligere fortolkning som undtagelse fra 

værtsmedlemsstatens lovgivning er derfor 

forbudt.' 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – punkt 1 – stk. 5 – litra a (ny) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2 a Disse operationers forløb vil have 

til sigte at vende tilbage til den 

medlemsstat, hvor virksomheden er 

etableret 

Or. es 

Ændringsforslag  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en 

ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge klar 

dokumentation for den forudgående 

internationale transport; 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en ikke-

hjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge klart 

bevis for den forudgående internationale 

transport, samt bevis for hver 

efterfølgende cabotagekørsel, der er 

udført med et fragtbrev. Fragtbrevene 

skal være let tilgængelige på køretøjet. 

 Hvert fragtbrevs skal indeholde 

nummerpladerne for det anvendte 

motorkøretøj og påhængsvogn. 

Fragtbrevet kan fremvises elektronisk i et 

redigerbart struktureret format, der kan 

anvendes direkte til lagring og behandling 

ved hjælp af computere, såsom eCMR. 

 Der må ikke forlanges yderligere 

dokumentation som godtgørelse for, at 

betingelserne i denne artikel er blevet 

opfyldt. 

 Der skal føres registre, der dækker de 

forudgående 28 dage. Registrene bør 

opbevares i virksomheden. Under en 

vejkontrol må føreren kontakte 

virksomhedens hovedkontor, 

transportlederen eller en anden person 

eller enhed, der kan fremsende 

fragtbrevene for de forudgående 28 dage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en 

ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge klar 

dokumentation for den forudgående 

internationale transport; 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en 

ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge klar 

dokumentation for den forudgående 

internationale transport til eller fra den 

medlemsstat, hvor virksomheden er 

etableret, og hvis værdien af 

trafikkontrakten for denne forudgående 

internationale transport ikke er tydeligt 

lavere end den samlede værdi af 

trafikkontrakterne for cabotagekørslen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b 

1072/2009 

Artikel 8 – b - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en ikke-

hjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge 

klar dokumentation for den forudgående 

internationale transport. 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en ikke-

hjemmehørende transportvirksomhed, 

anses ikke for at være i overensstemmelse 

med denne forordning; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  239 

Helga Stevens 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stykke 1 – punkt 5 - punkt b 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en ikke-

hjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge klar 

dokumentation for den forudgående 

internationale transport.; 

National godskørsel, der udføres i 

værtsmedlemsstaten af en ikke-

hjemmehørende transportvirksomhed, 

anses kun for at være i overensstemmelse 

med denne forordning, hvis 

transportvirksomheden kan forelægge klar 

dokumentation for den reelle forudgående 

internationale transport.; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ba) Følgende stykke indsættes: 

 "3a. For at bevise, at betingelserne 

anført i denne artikel er blevet overholdt, 

skal de kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, der er vært for 

cabotagekørslen, verificere: 

 (a) data fra takografen for den 

aktuelle dag og for de forudgående 56 

dage; 

 (b) De elektroniske fragtbreve for den 

aktuelle dag og for de forudgående 56 

dage; 

 (c) den underretning, der er 

omhandlet i stk. 1. 

 " 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 4 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (ba) Artikel 8, stk. 4, affattes således: 

Der må ikke forlanges yderligere 

dokumentation som godtgørelse for, at 

betingelserne i denne artikel er blevet 

opfyldt. 

"For at bevise, at betingelserne anført i 

denne artikel er blevet overholdt, kan de 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, der er vært for 

cabotagekørslen, kræve yderligere 

dokumenter og verificere data i 

forbindelse med: 

 (a) takografen 

 (b) det elektroniske fragtbrev 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=en) 

 

Ændringsforslag  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 4a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 

3, skal forelægges for eller fremsendes til 

kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 

3, skal opbevares i køretøjet og skal 

forelægges for eller fremsendes til 



 

PE616.759v01-00 126/147 AM\1144073DA.docx 

DA 

anmodning og i løbet af vejkontrollen. 

Dokumentationen kan forelægges eller 

fremsendes elektronisk i et reviderbart 

struktureret format, der kan anvendes 

direkte til elektronisk lagring og 

behandling, f.eks. eCMR*. Under 

vejkontrollen må føreren kontakte 

hovedkontoret, transportlederen eller en 

anden person, der kan fremsende den 

nødvendige dokumentation, jf. stk. 3. 

kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 

anmodning og i løbet af vejkontrollen. 

Dokumentationen kan forelægges eller 

fremsendes elektronisk i et reviderbart 

struktureret format, der kan anvendes 

direkte til elektronisk lagring og 

behandling, f.eks. et elektronisk fragtbrev 

(eCMR).* Under vejkontrollen må føreren 

kontakte hovedkontoret, transportlederen 

eller en anden person, der kan fremsende 

yderligere dokumentation, jf. stk. 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 4a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 

3, skal forelægges for eller fremsendes til 

kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 

anmodning og i løbet af vejkontrollen. 

Dokumentationen kan forelægges eller 

fremsendes elektronisk i et reviderbart 

struktureret format, der kan anvendes 

direkte til elektronisk lagring og 

behandling, f.eks. eCMR.* Under 

vejkontrollen må føreren kontakte 

hovedkontoret, transportlederen eller en 

anden person, der kan fremsende den 

nødvendige dokumentation, jf. stk. 3. 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 

3, skal opbevares i køretøjet og skal 

forelægges for eller fremsendes til 

kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 

anmodning og i løbet af vejkontrollen. 

Dokumentationen kan forelægges eller 

fremsendes elektronisk i et reviderbart 

struktureret format, der kan anvendes 

direkte til elektronisk lagring og 

behandling, f.eks. eCMR.* Under 

vejkontrollen må føreren kontakte 

hovedkontoret, transportlederen eller en 

anden person, der kan fremsende den 

nødvendige dokumentation, jf. stk. 3. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  244 

Claude Rolin 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 4 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 

3, skal forelægges for eller fremsendes til 

kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 

anmodning og i løbet af vejkontrollen. 

Dokumentationen kan forelægges eller 

fremsendes elektronisk i et reviderbart 

struktureret format, der kan anvendes 

direkte til elektronisk lagring og 

behandling, f.eks. eCMR*. Under 

vejkontrollen må føreren kontakte 

hovedkontoret, transportlederen eller en 

anden person, der kan fremsende den 

nødvendige dokumentation, jf. stk. 3. 

Den dokumentation, der henvises til i 

stk. 3, skal forelægges for 

kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 

anmodning og i løbet af vejkontrollen. 

Dokumentationen kan forelægges eller 

fremsendes elektronisk i et reviderbart 

struktureret format, der kan anvendes 

direkte til elektronisk lagring og 

behandling, f.eks. eCMR*. Under 

vejkontrollen må føreren kontakte 

hovedkontoret, transportlederen eller en 

anden person, der kan fremsende den 

nødvendige dokumentation, jf. stk. 3. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

_________________ udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Forældet 

 

Ændringsforslag  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (ca) Følgende stykke indsættes: 

 "4b. For effektivt at overvåge 

overholdelse af denne forordning skal 

vejtransportvirksomheder skriftligt give 

meddelelse via en erklæring til de 

relevante nationale kompetente 

myndigheder i værtsmedlemsstaten for 

cabotagekørslen, senest når 

cabotagekørslen starter og på (et af) de 

officielle sprog i værtsmedlemsstaten, 

eller på (et) andet sprog, der accepteres af 

værtsmedlemsstaten, relevante 

oplysninger, der er nødvendige for at give 

mulighed for effektiv kontrol af 

cabotagekørsler, herunder som minimum 

følgende: 

 (a) afsenderens identitet; 

 (b) cabotagekørslens forventede 

varighed; 

 (c) følgende data om hver fører: navn, 

bopælsmedlemsstat, medlemsstaten hvor 

ansættelseskontrakten er registreret, 

medlemsstaten hvor socialsikringsbidrag 

ydes og CPR-nummer eller lignende. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt) 
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (5a) Artikel 9 ændres således: 

Artikel 9 "Artikel 9 

Regler for cabotagekørsel Regler for cabotagekørsel 

1. Udførelsen af cabotagekørsel er, 

medmindre der i de fællesskabsretlige 

regler er truffet bestemmelse om noget 

andet, undergivet værtsmedlemsstatens 

love og administrative bestemmelser inden 

for følgende områder: 

1. Udførelsen af cabotagekørsel er, 

medmindre der i de fællesskabsretlige 

regler er truffet bestemmelse om noget 

andet, undergivet værtsmedlemsstatens 

love og administrative bestemmelser inden 

for følgende områder: 

(a) betingelser gældende for 

transportkontrakter 

(a) betingelser gældende for 

transportkontrakter 

(b) køretøjernes vægt og dimensioner (b) køretøjernes vægt og dimensioner 

(c) forskrifter vedrørende transport af 

visse kategorier gods, navnlig farligt gods, 

letfordærvelige levnedsmidler og levende 

dyr 

(c) forskrifter vedrørende transport af 

visse kategorier gods, navnlig farligt gods, 

letfordærvelige levnedsmidler og levende 

dyr 

(d) køre- og hviletid (d) køre- og hviletid 

(e) merværdiafgift (moms) på 

transportydelser. 

(e) merværdiafgift (moms) på 

transportydelser; 

Vægt og dimensioner nævnt i første afsnit, 

litra b), kan efter omstændighederne 

overstige dem, der er gældende i den 

medlemsstat, hvor transportvirksomheden 

er etableret, men de kan under ingen 

omstændigheder overstige de 

begrænsninger, som værtsmedlemsstaten 

har fastsat for national trafik, eller de 

tekniske egenskaber, der fremgår af de 

beviser, som er omhandlet i artikel 6, 

stk. 1, i Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 

1996 om fastsættelse af de største tilladte 

dimensioner i national og international 

trafik og største tilladte vægt i international 

trafik for visse vejkøretøjer i brug i 

Fællesskabet. 

(ea) mindsteløn og betalt ferie som 

fastsat i litra b) og c) i første afsnit af 

artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 96/71/EF; 

De love og administrative bestemmelser, 

der henvises til i stk. 1, skal finde 

anvendelse på ikke-hjemmehørende 

transportvirksomheder på samme 

betingelser som dem, der gælder for de i 

værtsmedlemsstaten hjemmehørende 

Vægt og dimensioner nævnt i første afsnit, 

litra b), kan efter omstændighederne 

overstige dem, der er gældende i den 

medlemsstat, hvor transportvirksomheden 

er etableret, men de kan under ingen 

omstændigheder overstige de 
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virksomheder, for at forhindre 

forskelsbehandling som følge af 

nationalitet eller etableringssted. 

begrænsninger, som værtsmedlemsstaten 

har fastsat for national trafik, eller de 

tekniske egenskaber, der fremgår af de 

beviser, som er omhandlet i artikel 6, 

stk. 1, i Rådets direktiv 96/53/EF af 25. juli 

1996 om fastsættelse af de største tilladte 

dimensioner i national og international 

trafik og største tilladte vægt i international 

trafik for visse vejkøretøjer i brug i 

Fællesskabet. 

 De love og administrative bestemmelser, 

der henvises til i stk. 1, skal finde 

anvendelse på ikke-hjemmehørende 

transportvirksomheder på samme 

betingelser som dem, der gælder for de i 

værtsmedlemsstaten hjemmehørende 

virksomheder, for at forhindre 

forskelsbehandling som følge af 

nationalitet eller etableringssted. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Begrundelse 

Med henblik på at præcisere, at betingelserne for udstationerede arbejdstagere (mindsteløn 

og betalt ferie) anvendes direkte og fuldt ud på cabotagekørsel fra den første dag, fordi hele 

transporten udføres i en værtsmedlemsstat. 

 

Ændringsforslag  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Følgende indsættes som artikel 8a: 

 ' 
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 Elektronisk meddelelse 

 Vejtransportvirksomheder skal ved hjælp 

af en elektronisk meddelelse eller skriftligt 

forud for hver udført cabotagekørsel 

sikre, at de kompetente myndigheder i alle 

medlemsstater informeres behørigt om 

cabotagekørslen og relevante oplysninger, 

som er nødvendige for at give mulighed 

for effektiv kontrol af cabotagekørsler, 

senest når disse starter. Denne meddelelse 

skal gives på et af de officielle sprog i 

værtsmedlemsstaten eller på et andet 

acceptabelt sprog, og skal omfatte 

følgende oplysninger: 

 i) afsenderens navn 

 ii) kørslens forventede varighed; 

 iii) førerens navn, dennes bopælsland, 

medlemsstat for sociale bidrag og CPR-

nummer eller tilsvarende; 

 ' 

Or. en 

 

Ændringsforslag  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Forordning 1072/2009 

Artikel 9 – stk. 1 – litra f (nyt) 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (5a) I artikel 9, stk. 1, indsættes som 

litra f: 

. "(f) Anvendelsen af reglerne, der er 

udledt af forslag til Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv om ændring af direktiv 

2006/22/EF for så vidt angår 

håndhævelseskravene og om fastsættelse 

af særlige regler med hensyn til direktiv 

96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om 

udstationering af førere i 

vejtransportsektoren; 
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 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/da/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Begrundelse 

Eventuelle krav til sektoren bør udelukkende udledes af lex specialis 

 

Ændringsforslag  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

Forordning (EØF) nr. 1072/2009 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a) i artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende 

litra: 

 "ea) mindsteløn og årlig betalt ferie, 

som fastsat i artikel 3, stk. 1, første afsnit, 

litra b) og c) i Europa-Parlamentet og 

Rådets Direktiv 96/71/EF". 

Or. it 

 

Ændringsforslag  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt) 

1072/2009 

Artikel 9 stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 (5a) Artikel 9 ændres således: 

1. Udførelsen af cabotagekørsler er, 

medmindre der i de fællesskabsretlige 

regler er truffet bestemmelse om noget 

"1. Udførelsen af cabotagekørsler er, 

medmindre der i de fællesskabsretlige 

regler er truffet bestemmelse om noget 
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andet, undergivet værtsmedlemsstatens 

gældende love og administrative 

bestemmelser inden for følgende områder: 

(a) de betingelser, der regulerer 

transportkontrakten; (b) køretøjernes vægt 

og dimensioner; (c) kravene i forbindelse 

med transport af visse kategorier gods, 

navnlig farligt gods, letfordærvelige 

levnedsmidler og levende dyr; (d) køretid 

og hviletid; (c) merværdiafgift (moms) på 

transportydelser. 

andet, undergivet værtsmedlemsstatens 

gældende love og administrative 

bestemmelser inden for følgende områder: 

(a) de betingelser, der regulerer 

transportkontrakten; (b) køretøjernes vægt 

og dimensioner; (c) kravene i forbindelse 

med transport af visse kategorier gods, 

navnlig farligt gods, letfordærvelige 

levnedsmidler og levende dyr; (d) køretid 

og hviletid; (c) merværdiafgift (moms) på 

transportydelser; (f) betingelserne for 

udstationering af arbejdstagere. 

 " 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Ændringsforslag  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5b) I artikel 9, stk. 1, tilføjes følgende 

litra: 

 (ea) mindsteløn og betalt ferie som 

fastsat i litra b) og c) i første afsnit af 

artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 96/71/EF*. 

 __________________ 

 * Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

96/71/EF af 16. december 1996 om 

udstationering af arbejdstagere som led i 

udveksling af tjenesteydelser (EFT L 18 

af 21.1.1997, s. 1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Følgende indsættes som artikel 

10a: 

udgår 

‘  

Artikel 10 a  

Kontrolforanstaltninger  

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan 

måde, at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 

% af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen 

af denne andel er den samlede 

cabotagekørsel i den pågældende 

medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 

som oplyst af Eurostat. 

 

2. Medlemsstaterne målretter 

kontrollen mod virksomheder, der er 

klassificeret i en højere risikoklasse for så 

vidt angår overtrædelse af de 

bestemmelser i dette kapitel, der gælder 

for dem. Med henblik herpå behandler 

medlemsstaterne inden for det 

risikoklassificeringssystem, der er indført 

i henhold til artikel 9 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/22/EF*** og udvidet i henhold til 

artikel 12 i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 

1071/2009****, risikoen for sådanne 

overtrædelser som en selvstændig risiko. 

 

3. Medlemsstaterne gennemfører 

mindst tre gange om året samordnet 

 



 

AM\1144073DA.docx 135/147 PE616.759v01-00 

 DA 

vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 

kontrol gennemføres samtidigt i to eller 

flere medlemsstater af de nationale 

myndigheder med ansvar for 

håndhævelsen af reglerne for 

vejtransport, som hver især udfører 

kontrollen på deres egen medlemsstats 

område. De nationale kontaktpunkter, der 

er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 1, i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og 

arten af de konstaterede overtrædelser, 

efter at den samordnede vejkontrol har 

fundet sted. 

______________________  

*** Europa-Parlamentets og Rådets 

direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om 

minimumsbetingelser for gennemførelse 

af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 

og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til 

sociale bestemmelser inden for 

vejtransportvirksomhed (EUT L 102 af 

11.4.2006, s. 35). 

 

**** Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. 

oktober 2009 om fælles regler om 

betingelser for udøvelse af 

vejtransporterhvervet og om ophævelse af 

Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 

14.11.2009, s. 51).; 

 

’  

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Siôn Simon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 (ny) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10a – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Som artikel 10 a indsættes: 

 For yderligere at håndhæve 

forpligtelserne i dette kapitel skal 

medlemsstaterne sikre, at der anvendes en 

sammenhængende national 

håndhævelsesstrategi på deres område. 

Denne strategi skal fokusere på 

virksomheder i en høj risikoklasse som 

omhandlet i artikel 9 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/22/EF* og skal gøre brug af de 

oplysninger og data, der registreres, 

behandles eller lagres af den intelligente 

takograf i løbet af en periode på 56 dage. 

Den intelligente takograf skal indføres på 

obligatorisk basis på alle høretøjer, der er 

beskæftiget med international transport 

og cabotagekørsel senest 2. januar 2020. 

 __________________ 

 * Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/22/EF af 15. marts 2006 om 

minimumsbetingelser for gennemførelse 

af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 

og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til 

sociale bestemmelser inden for 

vejtransportvirksomhed og om ophævelse 

af Rådets direktiv 88/599/EØF  

Or. en 

 

Ændringsforslag  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning 1072/2009 

Artikel 10a - stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan 

udgår 
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måde, at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 

% af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen 

af denne andel er den samlede 

cabotagekørsel i den pågældende 

medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 

som oplyst af Eurostat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Helga Stevens 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a, stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

1. Hver medlemsstat er ansvarlig for 

en grundig og effektiv 

håndhævelsespolitik på dens landområde. 

Dertil tilrettelægger hver medlemsstat 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 



 

PE616.759v01-00 138/147 AM\1144073DA.docx 

DA 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

1072/2009 

Artikel 10 a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

1. Cabotagekørsel af en 

transportvirksomhed registreret i udlandet 

er forbudt. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 4 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 6 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 8 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 10 % fra den 

1. januar 2022. Grundlaget for beregningen 

af denne andel er den samlede 

cabotagekørsel i den pågældende 

medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 

som oplyst af Eurostat. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 6 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 8 % fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  260 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – punkt 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a, stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 4 % 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 6 % fra den 1. 
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januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EØF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 2% 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 3% fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 

kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 

at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

kalenderår foretages kontrol af mindst 5% 

af alle cabotagekørsler udført på deres 

område. Andelen af cabotagekørsler, der 

kontrolleres, øges til mindst 10% fra den 1. 

januar 2022. Grundlaget for beregningen af 

denne andel er den samlede cabotagekørsel 

i den pågældende medlemsstat målt i 

tonkilometer i år t-2, som oplyst af 

Eurostat. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne gennemfører 3. Medlemsstaterne skal mindst seks 
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mindst tre gange om året samordnet 

vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 

kontrol gennemføres samtidigt i to eller 

flere medlemsstater af de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af reglerne for vejtransport, som hver især 

udfører kontrollen på deres egen 

medlemsstats område. De nationale 

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 

artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og arten 

af de konstaterede overtrædelser, efter at 

den samordnede vejkontrol har fundet sted. 

gange om året gennemføre samordnede 

vejkontroller af cabotagekørsler, der kan 

udføres sammen med den kontrol, der 

udføres i overensstemmelse med Rådets 

og Europa-Parlamentets direktiv 

2006/22/EF. Denne kontrol gennemføres 

samtidigt i to eller flere medlemsstater af 

de nationale myndigheder med ansvar for 

håndhævelsen af reglerne for vejtransport, 

som hver især udfører kontrollen på deres 

egen medlemsstats område. De nationale 

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 

artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og arten 

af de konstaterede overtrædelser, efter at 

den samordnede vejkontrol har fundet sted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  263 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a - stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne gennemfører 

mindst tre gange om året samordnet 

vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 

kontrol gennemføres samtidigt i to eller 

flere medlemsstater af de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af reglerne for vejtransport, som hver især 

udfører kontrollen på deres egen 

medlemsstats område. De nationale 

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 

artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og arten 

af de konstaterede overtrædelser, efter at 

den samordnede vejkontrol har fundet sted. 

3. Medlemsstaterne gennemfører 

mindst seks gange om året en samordnet 

kontrolaktion med henblik på vejkontrol af 

cabotagekørsel, eventuelt samtidigt med 

den kontrol, der udføres i 

overensstemmelse med artikel 5 direktiv 

2006/22/EF. Denne kontrol gennemføres 

samtidigt i to eller flere medlemsstater af 

de nationale myndigheder med ansvar for 

håndhævelsen af reglerne for vejtransport, 

som hver især udfører kontrollen på deres 

egen medlemsstats område. De nationale 

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 

artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og arten 

af de konstaterede overtrædelser, efter at 
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den samordnede vejkontrol har fundet sted. 

Or. nl 

Ændringsforslag  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 10 a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Medlemsstaterne gennemfører 

mindst tre gange om året samordnet 

vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 

kontrol gennemføres samtidigt i to eller 

flere medlemsstater af de nationale 

myndigheder med ansvar for håndhævelsen 

af reglerne for vejtransport, som hver især 

udfører kontrollen på deres egen 

medlemsstats område. De nationale 

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 

artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og arten 

af de konstaterede overtrædelser, efter at 

den samordnede vejkontrol har fundet sted. 

3. Medlemsstaterne gennemfører 

mindst seks gange om året samordnet 

vejkontrol af cabotagekørsel, eventuelt 

samtidigt med den kontrol, der udføres i 

overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 

2006/22/EF. Denne kontrol gennemføres 

samtidigt i to eller flere medlemsstater af 

de nationale myndigheder med ansvar for 

håndhævelsen af reglerne for vejtransport, 

som hver især udfører kontrollen på deres 

egen medlemsstats område. De nationale 

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 

artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 

Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 

udveksler oplysninger om antallet og arten 

af de konstaterede overtrædelser, efter at 

den samordnede vejkontrol har fundet sted. 

Or. fr 

Ændringsforslag  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7 (ny) 

Forordning 1071/2009/EF  

Artikel 10 a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Medlemsstaterne skal mindst en 

gang om året gennemføre samordnede 

revisionskontroller for 
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transportvirksomheder, der har 

datterselskaber i andre medlemsstater for 

at identificere og straffe uforholdsmæssig 

overskudsoverførsel eller 

underfaktureringer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 14  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 14a udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ansvar udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 14 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 

for afsendere, speditører, kontrahenter og 

underleverandører for manglende 

overholdelse af kapitel II og III, når disse 

bevidst afgiver ordre på 

transporttjenesteydelser, som indebærer 

overtrædelser af denne forordning. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 14a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 

for afsendere, speditører, kontrahenter og 

underleverandører for manglende 

overholdelse af kapitel II og III, når disse 

bevidst afgiver ordre på 

transporttjenesteydelser, som indebærer 

overtrædelser af denne forordning. 

Medlemsstaterne indfører effektive og 

afskrækkende sanktioner over for 

afsendere, speditører, kontrahenter og 

underleverandører for manglende 

overholdelse af kapitel II og III, når disse 

afgiver ordre på transporttjenesteydelser, 

som indebærer overtrædelser af denne 

forordning. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 

Forordning (EØF) nr. 1072/2009 

Artikel 14 a – stk. 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 

for afsendere, speditører, kontrahenter og 

underleverandører for manglende 

overholdelse af kapitel II og III, når disse 

bevidst afgiver ordre på 

transporttjenesteydelser, som indebærer 

overtrædelser af denne forordning. 

Medlemsstaterne indfører effektive, 

proportionale og afskrækkende sanktioner 

over for afsendere, speditører, kontrahenter 

og underleverandører for manglende 

overholdelse af kapitel II og III, når disse 

afgiver ordre på transporttjenesteydelser, 

som indebærer overtrædelser af denne 

forordning. 

Or. it 

Ændringsforslag  271 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Kommissionen udarbejder en 

rapport, hvori der gøres status over 

unionens marked for godskørsel inden 

udgangen af 2022. Rapporten skal 

indeholde en analyse af 

markedssituationen, herunder en 

evaluering af kontrollens effektivitet, og 

udviklingen i beskæftigelsesforholdene i 

erhvervet samt en vurdering af, om der er 

sket så store fremskridt med 

harmoniseringen af reglerne for bl.a. 

håndhævelse, infrastrukturafgifter samt 

social- og sikkerhedslovgivningen, at der 

kan tænkes en yderligere åbning af de 

nationale markeder for godskørsel, 

herunder cabotagekørsel.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 1072/2009/EF 

Artikel 17 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3 a. Senest den 31. januar hvert år skal 

medlemsstaterne informere 

Kommissionen om antallet af 

transportvirksomheder, der har 

datterselskaber i andre medlemsstater, 

antallet af transportvirksomheder, der er 

bekræftet at have overtrådt reglerne om 

underfakturering og/eller 

uforholdsmæssig overskudsoverførsel. 

Or. en 

Ændringsforslag  273 

Michael Detjen 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 - stk. 1- litra 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – stk. 2 

 

Nuværende tekst Ændringsforslag 

(2) Transportvirksomheder, som 

beskrevet i stk. 1, har adgang til at udføre 

op til tre cabotagekørsler med samme 

køretøj eller, hvis der er tale om et 

sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri, i tilslutning til en 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til 

værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der 

blev transporteret ved den indgående 

internationale transport, er leveret. Ved 

cabotagekørsel skal den sidste aflæsning, 

før værtsmedlemsstaten forlades, ske inden 

for syv dage efter den sidste aflæsning af 

den i værtsmedlemsstaten indførte 

transport. Inden for det i første afsnit 

omhandlede tidsrum kan 

transportvirksomheder udføre nogle eller 

alle de cabotagekørsler, der er tilladt i 

"(2) Transportvirksomheder, som 

beskrevet i stk. 1, har adgang til at udføre 

op til en cabotagekørsel med samme 

køretøj eller, hvis der er tale om et 

sammenkoblet vogntog, med 

motorkøretøjet heri, i tilslutning til en 

international transport fra en anden 

medlemsstat eller fra et tredjeland til 

værtsmedlemsstaten, efter at de varer, der 

blev transporteret ved den indgående 

internationale transport, er leveret. Den 

sidste aflæsning af en last som led i en 

cabotagekørsel, før værtsmedlemsstaten 

forlades, skal finde sted inden for syv dage 

efter den sidste aflæsning i 

værtsmedlemsstaten som led i den 

indgående internationale transport. Efter 

denne cabotagekørsel er det i de 

efterfølgende syv dage ikke tilladt at 
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henhold til nævnte afsnit, i en hvilken 

som helst medlemsstat, idet de dog er 

begrænset til én cabotagekørsel pr. 

medlemsstat inden for tre dage efter 

indrejse i den pågældende medlemsstats 

område uden last. 

foretage yderligere cabotagekørsler i 

denne værtsmedlemsstat. Uanset 

ovenstående er en cabotagekørsel altid 

tilladt, hvis det geografiske sted for 

aflæsningen i forbindelse med en 

cabotagekørsel ligger tættere på 

virksomhedens placering end 

læsningsstedet for denne cabotagekørsel, i 

hvilken forbindelse det første 

læsningssted skal ligge i en omkreds af 

200 kilometer fra aflæsningsstedet for den 

sidste internationale transport. 

 " 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


