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Ændringsforslag  149 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne artikel fastsætter specifikke 

regler vedrørende visse aspekter af 

direktiv 96/71/EF angående 

udstationering af førere inden for 

vejtransportsektoren og af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af disse førere. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne artikel fastsætter specifikke 

regler vedrørende visse aspekter af direktiv 

96/71/EF angående udstationering af førere 

inden for vejtransportsektoren og af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af disse førere. 

1. Denne artikel fastsætter specifikke 

regler vedrørende visse aspekter af direktiv 

96/71/EF angående udstationering af førere 

inden for cabotagekørsel i 

vejtransportsektoren og af Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af disse førere. Transit og 

international transport er ikke omfattet af 

reglerne om udstationering af 

arbejdstagere. 

Or. en 

Begrundelse 

Rammen for udstationering af arbejdstagere bør ikke finde anvendelse på transit og 
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international transport grundet den høje mobilitet i sektoren og den uforholdsmæssige byrde, 

virksomhederne i givet fald ville blive underlagt. 

 

Ændringsforslag  151 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Denne artikel fastsætter specifikke 

regler vedrørende visse aspekter af direktiv 

96/71/EF angående udstationering af førere 

inden for vejtransportsektoren og af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af disse førere. 

1. Denne artikel fastsætter specifikke 

regler vedrørende håndhævelsen af 

direktiv 96/71/EF angående udstationering 

af førere inden for vejtransportsektoren og 

af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af disse førere. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  152 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne sikrer, at 

transportoperatører anvender intelligente 

takografer i overensstemmelse med 

artikel 8 i forordning (EU) nr. 165/2014 i 

køretøjer, der anvendes til international 

transport eller cabotagekørsel som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009. Disse intelligente 

takografer sender alle data i realtid til 

portalen som anført i forordning (EU) nr. 

165/2014, som til enhver tid står til 

rådighed for kontrolmyndighederne. 

Or. it 
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Ændringsforslag  153 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Den intelligente takograf, hvis 

data angiver førerlokationen over en 

periode på 56 dage, indføres senest den 2. 

januar 2020 i alle køretøjer inden for 

international transport og cabotagekørsel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  154 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Dette direktiv og direktiv 96/71/EF 

finder ikke anvendelse på transitkørsel.  

Or. en 

Begrundelse 

Transitkørsel opfylder ikke kriterierne for udstationering, hvorfor denne type kørsel bør 

udelukkes fra direktivets anvendelsesområde. De transportoperatører, der beskæftiger sig 

med transitkørsel gennem medlemsstater, indtræder ikke i et direkte konkurrenceforhold med 

lokale operatører. 

 

Ændringsforslag  155 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Medlemsstaterne anvender ikke 

direktiv 96/71/EF eller direktiv 

2014/67/EU på transittransport. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  156 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Transitkørsel er helt udelukket fra 

anvendelsesområdet for direktiv 96/71/EF 

og nærværende direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Transittransport opfylder ikke betingelserne for udstationering. Derudover er der ingen 

forbindelse til de lande, føreren har sin transitkørsel igennem. Denne kørsel bør udelukkes fra 

anvendelsesområdet for direktivet om udstationering af arbejdstagere og direktivet til 

fastsættelse af lex specialis. 

 

Ændringsforslag  157 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Transitkørsel indgår ikke i 

anvendelsesområdet for nærværende 

direktiv og direktiv 96/71/EF. 

Or. es 
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Ændringsforslag  158 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. International transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009 er helt udelukket 

fra anvendelsesområdet for direktiv 

96/71/EF og nærværende direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Når der ydes tjenester inden for international transport, opstår der ikke et direkte 

konkurrenceforhold mellem lokale operatører. Reglerne om udstationering af arbejdstagere 

matcher endvidere ikke de særlige kendetegn ved og den høje mobilitet forbundet med 

arbejdet inden for transportsektoren. Denne kørsel bør derfor udelukkes fra 

anvendelsesområdet for direktivet om udstationering af arbejdstagere og reglerne om lex 

specialis. 

 

Ændringsforslag  159 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b. Nærværende direktiv og direktiv 

96/71/EF finder ikke anvendelse på 

transportvirksomheder som defineret i 

forordning (EF) nr. 1073/2009. 

Or. en 

Begrundelse 

Virksomheder, der udfører personbefordring ad landevej, vil blive særligt berørt af de 

foranstaltninger, hvis hovedmål er at løse problemer forbundet med godstransport. Ved at 



 

PE616.903v01-00 8/108 AM\1144782DA.docx 

DA 

fragte passagerer/turister indgår de ikke i et konkurrenceforhold med lokale operatører, da 

de udelukkende står til rådighed for disse. Passagertransporten bør derfor udelukkes fra 

nærværende direktivs anvendelsesområde. 

 

Ændringsforslag  160 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1c. Nærværende direktiv og direktiv 

96/71/EF finder ikke anvendelse på 

virksomheder, der er etableret i 

grænseregioner, og som udfører 

international transport som defineret i 

forordning (EF) nr. 1072/2009 i 

førnævnte grænseregioner og inden for 

en radius af 100 kilometer fra grænsen. 

Or. en 

Begrundelse 

Det ville i høj grad påvirke de mellemstore og små virksomheder negativt, hvis reglerne om 

udstationering anvendes på fast transport i grænseregioner. I dette tilfælde kører førerne ikke 

over lange afstande, men hviler sig, spiser og sover derhjemme. 

 

Ændringsforslag  161 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne anvender ikke 

artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), 

i direktiv 96/71/EF på førere i 

vejtransportsektoren, som er ansat af de i 

artikel 1, stk. 3, litra a), i nævnte direktiv 

omtalte virksomheder, når de udfører 

international transport som defineret i 

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

nr. 1073/2009, hvis længden af 

udgår 
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udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det er aldrig acceptabelt at unddrage arbejdstagere den beskyttelse, de sikres gennem 

reglerne om mindsteløn. Målet med reglerne om mindsteløn, herunder artikel 3 i direktiv 

96/71/EF om udstationering, er at beskytte arbejdstagerne. Ved at udelukke visse sektorer 

unddrages arbejdstagerne beskyttelse og indtjening. 

 

Ændringsforslag  162 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører 

international transport som defineret i 

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

nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

udgår 

Or. it 

 

Ændringsforslag  163 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører 

international transport som defineret i 

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

nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Ole Christensen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis denne 

begrænser sig til en transport, der udgår 

fra den medlemsstat, 

vejtransportoperatøren er registreret i, 

direkte til en anden medlemsstat efterfulgt 

af én aflæsning og/eller én læsning i den 

pågældende medlemsstat inden for 48 

timer og direkte tilbage til den 

medlemsstat, som vejtransportoperatøren 

er registreret i, og denne transport ikke 

omfatter cabotagekørsel eller andre 
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kørselstyper i andre medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Sofia Ribeiro 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører international 

transport som defineret i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009, hvis 

længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end eller lig med 

3 dage i løbet af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF eller direktiv 2014/67/EU på 

international transport og transitkørsel som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  166 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører international 

transport som defineret i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009, hvis 

længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end eller lig med 

Bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og 

den senere retsakt til ændring af dette 

direktiv og håndhævelsesdirektiv 

2017/67/EU finder anvendelse på 

transportvirksomheder, der udfører 

cabotagekørsel, samt indgående og 

udgående godstransport ad vej som en del 

af kombineret transport som fastsat i 

Rådets direktiv 92/106/EØF om indførelse 

af fælles regler for visse former for 
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3 dage i løbet af en kalendermåned. kombineret godstransport mellem 

medlemsstaterne. 

 Bestemmelserne i disse direktiver finder 

endvidere anvendelse på international 

transport, når 

udstationeringsbetingelserne som fastsat i 

artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF og 

retsakten til ændring heraf er opfyldt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  167 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport eller 

cabotagekørsel som defineret i forordning 

(EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009. 

Or. fr 

Begrundelse 

Hvis en fører læsser eller aflæsser i en anden medlemsstat end den, hans/hendes 

arbejdskontrakt er etableret i, gælder reglerne om udstationering af arbejdstagere for 

ham/hende. Dette er med til at sikre retfærdig konkurrence mellem virksomheder fra denne 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  168 

Georges Bach 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport eller 

cabotagekørsel som defineret i forordning 

(EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009. 

Or. fr 

Begrundelse 

For at sikre retfærdig konkurrence mellem virksomheder, der udfører international transport 

eller cabotagekørsel i en medlemsstat, skal førere underlægges regler om udstationering af 

arbejdstagere. 

 

Ændringsforslag  169 

Claude Rolin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport eller 

cabotagekørsel som defineret i forordning 

(EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  170 

Robert Rochefort 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport eller 

cabotagekørsel som defineret i forordning 

(EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  171 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører international 

transport som defineret i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009, hvis 

længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end eller lig med 

3 dage i løbet af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke direktiv 

96/71/EF eller direktiv 2014/67/EU på 

transitkørsel og international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009. 

Or. en 
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Ændringsforslag  172 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører 

international transport som defineret i 

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

nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

I forbindelse med international transport, 

herunder transitkørsel forbundet hermed, 

finder de vilkår og betingelser, der er 

fastsat i artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i 

direktiv 96/71/EF, i den medlemsstat, 

godset lastes, anvendelse i hele 

transportperioden, eller indtil 

arbejdstageren vender tilbage til den 

medlemsstat, hvor vedkommende har sit 

sædvanlige arbejdssted. 

 Er der tale om flere læsninger og/eller 

dellæsninger i forskellige medlemsstater, 

finder de vilkår og betingelser, der er mest 

favorable for arbejdstageren, anvendelse 

fra det tidspunkt, hvor godset eller 

delgodset afhentes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

Medlemsstaterne anvender ikke direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

[i direktiv 96/71/EF] omtalte 

virksomheder, når de udfører international 

transport som defineret i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009, hvis 

længden af udstationeringsperioden inden 

for deres område er kortere end eller lig 

med [10] på hinanden følgende dage i 
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af en kalendermåned. løbet af en kalendermåned. Der bør 

endvidere gælde en tærskel på [syv] dage 

for cabotagekørsel som defineret i 

forordning (EF) nr. 1072/2009 og 

forordning (EF) nr. 1073/2009. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra 

a), i nævnte direktiv omtalte 

virksomheder, når de udfører international 

transport som defineret i forordning (EF) 

nr. 1072/2009 og (EF) nr. 1073/2009, hvis 

længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end eller lig med 3 

dage i løbet af en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke direktiv 

96/71/EF eller direktiv 2014/67/EU på 

international transport som defineret i 

forordning (EF) nr. 1072/2009, hvis 

længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end syv på 

hinanden følgende arbejdsdage i løbet af 

en kalendermåned på målstatens område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009, 
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og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

hvis længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end eller lig med 

fem på hinanden følgende dage. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  176 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 1 dag i løbet af en 

kalendermåned. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  177 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis den samlede 
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udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med 3 dage i løbet 

af en kalendermåned. 

månedlige arbejdsperiode tilbragt på deres 

område er kortere end eller lig med 45 

timer i løbet af en kalendermåned. 

Or. en 

Begrundelse 

En tærskel, der tager udgangspunkt i dage, kan betyde, at selv perioder under seks timer 

tæller som en dag (hvis det pågældende arbejde udføres på forskellige dage). En timebaseret 

beregning tager højde for situationer med hyppigere missioner, som dog vedrører kortere 

afstande, på medlemsstatens område, hvorfor denne beregningsmåde er mere retfærdig. 

Perioden må ikke omfatte hviletider, idet 45 timer i modsat fald kan svare til mindre end tre 

dage (hvis hviletiderne blev tilbragt på værtsmedlemsstatens område). 

 

Ændringsforslag  178 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke direktiv 

96/71/EF eller direktiv 2014/67/EU på 

førere i vejtransportsektoren, som er ansat 

af de i artikel 1, stk. 3, litra a), i nævnte 

direktiv omtalte virksomheder, når de 

udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, dog ikke 

transitkørsel, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 10 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  179 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører cabotagekørsel som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Or. en 

Begrundelse 

I tilfælde af cabotagekørsel, hvor de udenlandske transportvirksomheder kan udgøre en 

konkurrent til de lokale virksomheder, bør anvendelsen af udstationering af arbejdstagere 

være betinget af en ”behørig forbindelse” til modtagerlandet. 

 

Ændringsforslag  180 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område er 

kortere end eller lig med 3 dage i løbet af 

en kalendermåned. 

Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF på førere i vejtransportsektoren, 

som er ansat af de i artikel 1, stk. 3, litra a), 

i nævnte direktiv omtalte virksomheder, 

når de udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009, 

hvis længden af udstationeringsperioden på 

deres område er kortere end eller lig med 

ni dage i løbet af en kalendermåned. 

Or. en 
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Begrundelse 

De af Kommissionen foreslåede tre dage skaber ikke den tilstrækkelige forbindelse til 

oprindelsesstaten. Hvis Kommissionens foreslåede procedure skal følges, svarer tre dage til 

18 arbejdstimer. Dette ligger under tærskelværdierne og tilskynder i højere grad førerne til 

proformaselvstændig virksomhed, idet selvstændige ikke er underlagt reglerne om 

udstationering. Derfor er der foreslået en med rimelig tidsmæssig tærskel. 

 

Ændringsforslag  181 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

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

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Direktiv 96/71/EF finder ikke anvendelse 

på de førere, der udfører 

personbefordring ad landevej som 

defineret i forordning (EF) nr. 1071/2009. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  182 

Claude Rolin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  183 

Robert Rochefort 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

udgår 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  184 

Georges Bach 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

udgår 

Or. fr 

Begrundelse 

Direktiv 96/71/EF finder anvendelse på international transport fra første dag. Dette skal lette 

virksomhedernes anvendelse af reglerne og myndighedernes gennemførelse af relevante 

kontroller. 

 

Ændringsforslag  185 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

udgår 

Or. fr 

Begrundelse 

Minimumstærsklen på tre dage før udstationeringsreglernes anvendelse udgør endnu en 

komplikation for virksomhederne og tilsynsmyndighederne og bør derfor slettes. 

 

Ændringsforslag  186 

Sofia Ribeiro 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

udgår 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  187 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

udgår 
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bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  188 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede regel om tre dage synes særligt udfordrende, hvad angår et velfungerende 

indre marked. De yderst mobile arbejdstagere befinder sig rent faktisk i vidt forskellige 

situationer og kører vidt forskellige ruter, hvorfor et bestemt antal dage medfører 

diskriminerende og lokal protektionistisk adfærd, hvilket tydeligvis er en overtrædelse af 

traktaten. 

 

Ændringsforslag  189 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i 

udgår 
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en kalendermåned, jf. første afsnit. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  190 

Emilian Pavel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når udstationeringsperioden i tilfælde af 

international transport er længere end 10 

dage i en kalendermåned, anvender 

medlemsstaterne bestemmelserne i artikel 

3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i 

direktiv 96/71/EF på hele udstationeringen 

på deres område i en kalendermåned, jf. 

første afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  191 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når udstationeringsperioden er længere 

end [10] på hinanden følgende dage ved 

international transport og [syv] på 

hinanden følgende dage ved 

cabotagekørsel, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), på resten af 

udstationeringen inden for deres område i 

en kalendermåned, jf. første afsnit. 

Or. en 
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Ændringsforslag  192 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når udstationeringsperioden er længere 

end syv på hinanden følgende dage på 

målmedlemsstatens område, anvender 

medlemsstaterne bestemmelserne i artikel 

3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i 

direktiv 96/71/EF på hele udstationeringen 

på deres område i en kalendermåned, jf. 

første afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  193 

Ole Christensen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når den internationale transport foregår 

mellem medlemsstater, der ikke omfatter 

den medlemsstat, vejtransportoperatøren 

er registreret i, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  194 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når den samlede månedlige 

arbejdsperiode for udstationeringen er 

længere end 45 timer, anvender 

medlemsstaterne bestemmelserne i artikel 

3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i 

direktiv 96/71/EF på hele udstationeringen 

på deres område i en kalendermåned, jf. 

første afsnit. 

Or. en 

Begrundelse 

En tærskel, der tager udgangspunkt i dage, kan betyde, at selv perioder under seks timer 

tæller som en dag (hvis det pågældende arbejde udføres på forskellige dage). En timebaseret 

beregning tager højde for situationer med hyppigere missioner, som dog vedrører kortere 

afstande, på medlemsstatens område, hvorfor denne beregningsmåde er mere retfærdig. 

Perioden må ikke omfatte hviletider, idet 45 timer i modsat fald kan svare til mindre end tre 

dage (hvis hviletiderne blev tilbragt på værtsmedlemsstatens område). 

 

Ændringsforslag  195 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når transitkørslen eller den internationale 

transport kombineres med cabotagekørsel 

inden for én medlemsstat, finder artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF anvendelse på hele 

udstationeringen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  196 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når udstationeringsperioden er længere 

end denne tærskel, anvender 

medlemsstaterne bestemmelserne i artikel 

3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i 

direktiv 96/71/EF på hele udstationeringen 

på deres område i en kalendermåned, jf. 

første afsnit. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  197 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 3 dage, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Når udstationeringsperioden er længere 

end 1 dag, anvender medlemsstaterne 

bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 

afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 

hele udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  198 

Emilian Pavel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne anvender ikke artikel 3, 

stk. 1, første afsnit, litra b) eller c), i 

direktiv 96/71/EF på førere i 

vejtransportsektoren, som er ansat af de i 

artikel 1, stk. 3, litra a), i nævnte direktiv 

omtalte virksomheder, når de udfører 

cabotagekørsel som defineret i forordning 
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(EF) nr. 1072/2009 og (EF) nr. 

1073/2009, hvis længden af 

udstationeringsperioden på deres område 

er kortere end eller lig med syv dage i 

løbet af en kalendermåned. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  199 

Birgit Sippel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF og 2014/67/EU på hele 

udstationeringen på deres område på 

førere i vejtransportsektoren, som er ansat 

af de i artikel 1, stk. 3, litra a) og c), 

omtalte virksomheder, når de udfører 

vejstrækninger i kombineret transport 

som omhandlet i artikel 4 direktiv 

92/106/EØF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  200 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Uanset artikel 1 i direktiv 96/71/EF [som 

ændret ved COD 2016/0070] kan 

transport, der er omfattet af nærværende 

direktiv, ikke være underlagt regler om 

længerevarende udstationering. 

Or. en 
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Ændringsforslag  201 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Der skal ikke gælde undtagelser for 

cabotagekørsel, som er fuldt underlagt 

bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og 

2014/67/EU. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  202 

Emilian Pavel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Når udstationeringen ved cabotagekørsel 

er længere end seks dage i løbet af en 

kalendermåned, anvender 

medlemsstaterne bestemmelserne i artikel 

3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), i 

direktiv 96/71/EF på hele 

udstationeringen på deres område i en 

kalendermåned, jf. første afsnit. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  203 

Birgit Sippel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 – afsnit 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF og 2014/67/EU på hele 

udstationeringen på deres område på 
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førere i vejtransportsektoren, som er ansat 

af de i artikel 1, stk. 3, litra a), b) og c), 

omtalte virksomheder, når de udfører 

transitkørsel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  204 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne anvender ikke 

direktiv 96/71/EF på førere i 

vejtransportsektoren, som er ansat af de i 

artikel 1, stk. 3, litra a), [i direktiv 

96/71/EF] omtalte virksomheder, når de 

udfører international transport som 

defineret i forordning (EF) nr. 1072/2009 

og (EF) nr. 1073/2009 i transit gennem 

EU, samt på førere, der udfører 

vejtransport med de køretøjer, der er 

angivet i artikel 3 og artikel 13, stk. 1, i 

forordning (EF) nr. 561/2006, forudsat at 

den pågældende medlemsstat har gjort 

sådanne undtagelser gældende. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  205 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Uanset artikel (...)* i retsakten om 

ændring af direktiv 96/71/EF bør de 

transportaktiviteter, der er omfattet af 

nærværende direktivs anvendelsesområde, 

udelukkes fra de ikkegenerelt gældende 
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kollektive aftaler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  206 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstaterne anvender ikke 

bestemmelserne i direktiv 96/71/EF eller 

direktiv 2014/67/EU på transitperioder på 

under eller svarende til to på hinanden 

følgende dage inden for samme 

medlemsstat. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  207 

Sofia Ribeiro 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 
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Or. pt 

 

Ændringsforslag  208 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. fr 

Begrundelse 

Minimumstærsklen på tre dage før udstationeringsreglernes anvendelse udgør endnu en 

komplikation for virksomhederne og tilsynsmyndighederne og bør derfor fjernes. 

 

Ændringsforslag  209 

Claude Rolin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 
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(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  210 

Robert Rochefort 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  211 

Georges Bach 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. fr 

Begrundelse 

Direktiv 96/71/EF finder anvendelse på international transport fra første dag. Dette skal lette 

virksomhedernes anvendelse af reglerne og myndighedernes gennemførelse af relevante 

kontroller. 

 

Ændringsforslag  212 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 
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værtsmedlemsstats område som en hel dag 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. it 

 

Ændringsforslag  213 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  214 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

udgår 
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omhandlet i stk. 2: 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  215 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  216 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 
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Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af 

de perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

udgår 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  217 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af de 

perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

3. For så vidt angår beregningen af de 

perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2, kan en dag ikke være 

mindre end mindst 24 timer tilbragt på 

værtsmedlemsstatens område. De 

ugentlige hviletider indgår ikke i 

beregningen af perioderne for 

udstationering. 

Or. en 
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Ændringsforslag  218 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. For så vidt angår beregningen af de 

perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2: 

3. For så vidt angår beregningen af de 

perioder for udstationering, der er 

omhandlet i stk. 2, kan en dag ikke være 

mindre end 24 timer tilbragt på 

værtsmedlemsstatens område. De 

ugentlige hviletider indgår ikke i 

beregningen af perioderne for 

udstationering: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  219 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis tærsklen angives i timer, bliver dette beregningstrin unødvendigt. 

 

Ændringsforslag  220 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  221 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  222 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under den maksimale køretid som 

fastsat i direktiv 2006/22/EF på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

Or. es 

 

Ændringsforslag  223 

Danuta Jazłowiecka 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under 12 timer på en værtsmedlemsstats 

område som en halv dag 

Or. en 

Begrundelse 

12 timer er en halv dag, hvorfor dette foreslås i stedet for de seks timer. Hvis Kommissionens 

foreslåede procedure skal følges, svarer tre dage til 18 arbejdstimer. Dette skaber ikke en 

tilstrækkelig forbindelse til værtsmedlemsstaten. 

 

Ændringsforslag  224 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under seks timer på en 

værtsmedlemsstats område som en halv 

dag 

a) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på under ni timer på en værtsmedlemsstats 

område som en halv dag 

Or. en 

 

Ændringsforslag  225 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

udgår 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  226 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  227 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Hvis tærsklen angives i timer, bliver dette beregningstrin unødvendigt. 

 

Ændringsforslag  228 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

som den maksimale daglige køretid fastsat 
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værtsmedlemsstats område som en hel dag i direktiv 2006/22/EF eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

Or. es 

 

Ændringsforslag  229 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på 12 timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

Or. en 

Begrundelse 

12 timer er en halv dag, hvorfor dette foreslås i stedet for de seks timer. Hvis Kommissionens 

foreslåede procedure skal følges, svarer tre dage til 18 arbejdstimer. Dette skaber ikke en 

tilstrækkelig forbindelse til værtsmedlemsstaten. 

 

Ændringsforslag  230 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på seks timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

b) betragtes en daglig arbejdsperiode 

på ni timer eller derover på en 

værtsmedlemsstats område som en hel dag 

Or. en 

 

Ændringsforslag  231 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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 DA 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  232 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

c) betragtes pauser, der tilbringes på 

en værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  233 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på en 

værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

c) betragtes pauser og 

rådighedsperioder, der tilbringes på en 

værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

Or. en 

Begrundelse 

Hviletider udgør en væsentlig del af den tid, der tilbringes på værtsmedlemsstatens område, 
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og derudover udgør de ikke arbejdstid, hvorfor de ikke bør indgå i beregningen. 

 

Ændringsforslag  234 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på en 

værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

c) betragtes pauser og 

rådighedsperioder, der tilbringes på en 

værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  235 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) betragtes pauser og hviletider såvel 

som rådighedsperioder, der tilbringes på en 

værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

c) betragtes pauser og 

rådighedsperioder, der tilbringes på en 

værtsmedlemsstats område, som en 

arbejdsperiode. 

Or. en 

Begrundelse 

Perioden kan ikke omfatte hviletider, fordi 45 timer i dette tilfælde rent faktisk kan svare til 

mindre end tre dage (hvis hviletiderne blev tilbragt på værtsmedlemsstatens område). 

 

Ændringsforslag  236 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Kommissionen indfører et digitalt 

værktøj for at lette beregningen af 

aflønningen i henhold til denne artikel. 

Værktøjet omfatter specifikke 

aflønningskrav inden for hver enkelt 

medlemsstat og andre specifikke data, der 

er nødvendige for at foretage 

beregningerne. Disse data er 

forhåndsfastsat i værktøjet med 

udgangspunkt i medlemsstaternes krav 

om jævnlig underretning til 

Kommissionen. Værktøjet stilles gratis til 

rådighed for alle virksomheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Virksomheder (navnlig SMV’er) mangler både ressourcer og personale til at kunne 

undersøge de specifikke krav, der gælder på de forskellige områder. Medlemsstaterne bør 

som minimum bære en del af den administrative byrde ved at underrette Kommissionen om de 

pågældende nationale krav. Virksomhederne indtaster personlige data i det digitale værktøj 

(herunder arbejdstid tilbragt på området). Dette letter administrationen og nedbringer 

omkostningerne. 

 

Ændringsforslag  237 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Udstationeringen som omtalt i stk. 

2 beregnes ved at lægge de perioder 

sammen, der er registreret af 

takograferne, og som føreren har tilbragt 

i en værtsmedlemsstat for hver 

kalendermåned, dog ikke de ugentlige 

hviletider. 

Or. en 
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Ændringsforslag  238 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Medlemsstaterne anvender 

bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og 

direktiv 2014/67/EU på international 

transport og cabotagekørsel som defineret 

i forordning (EF) nr. 1072/2009 og (EF) 

nr. 1073/2009. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  239 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Alle de transportaktiviteter, der er 

omfattet af nærværende direktivs 

anvendelsesområde, er ikke underlagt 

reglerne om længerevarende 

udstationering som anført i artikel 1 i 

retsakten om ændring af direktiv 

96/71/EF. 

Or. en 

Begrundelse 

Direktiv 96/71/EF er ved at blive revideret. Efter medlovgivernes vedtagelse af den 

reviderede udgave bør det korrekte artikelnummer indsættes. Reglerne om længerevarende 

udstationering bør ikke gælde for transportaktiviteter, idet der ikke er tale om en kontinuerlig 

aktivitet. Disse aktiviteter er af en meget mobil karakter, hvorfor anvendelsen af disse regler 

ydermere ville føre til situationer, hvor en enkelt arbejdstager underlægges flere 

arbejdsmarkedslove på samme tid. Dette har alvorlige konsekvenser for de ansatte. 
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Ændringsforslag  240 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3a. Cabotagekørsel, der er omfattet af 

nærværende direktivs anvendelsesområde, 

er ikke underlagt reglerne om 

længerevarende udstationering som 

anført i artikel 1 i retsakten om ændring 

af direktiv 96/71/EF. 

Or. en 

Begrundelse 

Det ville skabe et juridisk kaos, hvis reglerne om længerevarende udstationering fandt 

anvendelse. Førerne kunne i givet fald være underlagt forskellige love gældende for 

tidsaspektet. Derudover trues kontinuiteten i socialsikringsdækningen. 

 

Ændringsforslag  241 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Cabotagekørsel, der er omfattet af 

nærværende direktivs anvendelsesområde, 

er ikke underlagt reglerne om kollektive 

aftaler, der ikke er generelt gældende i 

henhold til artikel [...] i direktiv 96/71/EF. 

Or. en 

Begrundelse 

Hensigten er at henvise til direktiv 96/71/EF som ændret ved COD(2016/0070). Den yderst 

mobile karakter betyder, at anvendelsen af kollektive aftaler på lokalt og regionalt niveau 

ville medføre en stor byrde for de virksomheder, der udfører international transport. 

Henvisningen gælder ændringsforslag 33 i rapporten som vedtaget af Udvalget om 
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Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 16. oktober 2017. 

 

Ændringsforslag  242 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. I forbindelse med artikel 3, stk. 1, 

første afsnit, litra b) og c), i direktiv 

96/71/EF, hvor kørslen udføres i mere 

end én medlemsstat på samme dag, 

gælder de medlemsstatsbetingelser, der er 

mest gunstige for føreren. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  243 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 3 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 3b. Al transport, der er omfattet af 

nærværende direktivs anvendelsesområde, 

er ikke underlagt reglerne om kollektive 

aftaler, der ikke er generelt gældende i 

henhold til artikel [...] i direktiv 96/71/EF. 

Or. en 

Begrundelse 

Hensigten er at henvise til direktiv 96/71/EF som ændret ved COD(2016/0070). Dette 

specifikke krav indgår i EMPL-rapporten, ændringsforslag 33 (artikel 3, stk. 8a, nyt). Det er 

grundet den yderst mobile karakter umuligt for transportoperatører at anvende alle lokale og 

regionale kollektive aftaler. Dette ville især have store konsekvenser for SMV’er, uden at der 

skabes en reel merværdi for førerne. 
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Ændringsforslag  244 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

[...] udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  245 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. Medlemsstaterne træffer passende 

foranstaltninger i tilfælde af en 

overtrædelse af nærværende direktiv. De 

sørger især for, at arbejdstagerne og deres 

repræsentanter råder over egnede 

procedurer med henblik på gennemførelse 

af forpligtelserne i dette direktiv. Med 

henblik herpå kan medlemsstaterne 

navnlig indføre følgende foranstaltninger: 

Or. en 

Begrundelse 

Kommissionen genindfører udkastet til ordlyden fra et forslag (håndhævelsesretsakt 

2012/0061/COD om udstationering), som medlovgiverne mente var uhensigtsmæssigt i 

forbindelse med håndhævelsen. Formålet med dette forslag er at bringe 

kontrolforanstaltningerne i overensstemmelse med direktiv 2014/67/EF for at sikre, at 

medlemsstaterne rent faktisk kan håndhæve kontrolforanstaltningerne og sanktionerne. 

 

Ændringsforslag  246 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. For transportaktiviteter som 

omhandlet i nærværende direktiv erstattes 

artikel 9, stk. 1 og 2, i 

håndhævelsesdirektiv 2014/67/EU af 

følgende: Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  247 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. Medlemsstaterne må navnlig 

indføre følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger for at sikre en 

effektiv gennemførelse og kontrol af 

nærværende direktiv, direktiv 96/71/EF 

og direktiv 2014/67/EU: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  248 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. Uanset artikel 9, stk. 1 og 2, i 

håndhævelsesdirektiv 2014/67/EU må 

medlemsstaterne kun indføre følgende 

administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 
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Or. en 

Begrundelse 

Af hensyn til den juridiske klarhed bør det kun være tilladt for medlemsstaterne at benytte de 

kontrolinstrumenter, der er anført i nærværende direktiv. Det er grunden til, at artikel 9, stk. 

1 og 2, i direktiv 2014/67/EU bør erstattes af sektorspecifikke krav. 

 

Ændringsforslag  249 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. Medlemsstaterne må navnlig 

indføre følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  250 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. Medlemsstaterne kan som 

minimum indføre følgende administrative 

krav og kontrolforanstaltninger: 

Or. en 

Begrundelse 

”Kun” fjernes fra Kommissionens forslag, idet lex specialis ikke kan gøre en lukket 

områdeliste gældende for en medlemsstat. Medlemsstaterne kan anmode om flere oplysninger 

i udstationeringserklæringen. 
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Ændringsforslag  251 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. Medlemsstaterne må kun indføre 

følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

4. Medlemsstaterne indfører følgende 

administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  252 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring og opdateringer 

hertil til de nationale kompetente 

myndigheder. Vejtransportoperatøren er 

forpligtet til at sende og/eller opdatere 

denne erklæring i elektronisk form via 

informationssystemet for det indre 

marked (IMI) som oprettet ved forordning 

(EU) nr. 1024/2012 på et af EU’s officielle 

sprog indeholdende følgende oplysninger: 

Or. it 

 

Ændringsforslag  253 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om for hver 

udstationeret fører og for hver 

udstationering forud for udstationeringens 

begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i en 

standardiseret elektronisk form som 

udarbejdet og offentliggjort af 

Kommissionen senest to år efter 

direktivets offentliggørelse til de nationale 

kompetente myndigheder på et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

på engelsk som minimum indeholdende 

følgende oplysninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  254 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om for hver 

udstationeret fører og for hver 

udstationering forud for udstationeringens 

begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i en 

standardiseret elektronisk form som 

udarbejdet og offentliggjort af 

Kommissionen senest to år efter 

direktivets offentliggørelse til de nationale 

kompetente myndigheder på et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

på engelsk som minimum indeholdende 

følgende oplysninger: 

Or. en 
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Ændringsforslag  255 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk 

form til de nationale kompetente 

myndigheder på et af værtsmedlemsstatens 

officielle sprog eller på engelsk 

indeholdende følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

erklæring i standardiseret elektronisk 

form som udarbejdet og offentliggjort af 

Kommissionen til informationssystemet 

for det indre marked (IMI) eller til de 

nationale kompetente myndigheder på et af 

EU’s officielle sprog indeholdende 

følgende oplysninger: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  256 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om for hver 

udstationeret fører og for hver 

udstationering senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i en 

standardiseret elektronisk form som 

udarbejdet og offentliggjort af 

Kommissionen til de nationale kompetente 

myndigheder på alle EU’s officielle sprog 

som minimum indeholdende følgende 

oplysninger: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  257 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende alle de 

relevante oplysninger, der kræves til 

sikring af faktuelle kontroller på 

arbejdsstedet, herunder: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  258 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder. 

Denne formalitet sikres ved brug af et 

standarddokument som stillet til rådighed 

af Kommissionen på alle EU’s officielle 

sprog indeholdende følgende oplysninger: 

Or. fr 
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Ændringsforslag  259 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk 

form til de nationale kompetente 

myndigheder på et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

på engelsk indeholdende følgende 

oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

standardiseret, elektronisk, simpel 

erklæring til de nationale kompetente 

myndigheder indeholdende følgende 

oplysninger: 

Or. en 

Begrundelse 

Der vil som følge af de standardiserede formularer ikke være brug for oversættelse. 

Erklæringerne bør indsendes elektronisk. 

 

Ændringsforslag  260 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk form 

til de nationale kompetente myndigheder 

på et af værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk indeholdende 

følgende oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i en 

standardiseret elektronisk form til de 

nationale kompetente myndigheder på et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

på engelsk indeholdende følgende 

oplysninger: 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  261 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse at sende en 

udstationeringserklæring i elektronisk 

form til de nationale kompetente 

myndigheder på et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

på engelsk indeholdende følgende 

oplysninger: 

a) en forpligtelse for 

vejtransportoperatører, der er etableret i en 

anden medlemsstat, om senest ved 

udstationeringens begyndelse via en 

specifik offentlig grænseflade i IMI-

systemet at sende en standardiseret, 

elektronisk simpel erklæring til de 

nationale kompetente myndigheder 

indeholdende følgende oplysninger: 

Or. en 

Begrundelse 

Der er brug for et elektronisk system for at kunne lette indsendelsen af erklæringer. Systemet 

kan med fordel tage udgangspunkt i IMI-systemet og være videreudviklet af Kommissionen. 

Kommissionen bør endvidere udarbejde en standardiseret formular, hvilket betyder, at der 

ikke er brug for oversættelse. 

 

Ændringsforslag  262 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. i 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

i) vejtransportoperatørens identitet i) vejtransportoperatørens identitet (i 

tilfælde af et datterselskab endvidere 

adressen på hjemstedet) 

Or. en 
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Begrundelse 

Dette hjælper ved identificeringen af eventuelle skuffeselskaber. 

 

Ændringsforslag  263 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. i a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ia) kontaktoplysninger på en juridisk 

repræsentant for virksomheden i 

værtsmedlemsstaten 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. i b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ib) For små og mellemstore 

virksomheder og virksomheder uden 

juridisk repræsentant stiller 

værtsmedlemsstaten et offentligt eller 

privat kontaktsted til rådighed, hvor der 

gives elektronisk adgang til alle relevante 

dokumenter på EU’s officielle sprog. 

SMV’en eller virksomheden uden juridisk 

repræsentant indsender de dokumenter, 

der kræves i henhold til den europæiske 

transportlovgivning, til 

værtsmedlemsstaten via dette kontaktsted. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  265 

Joachim Schuster 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) det forventede antal af og 

identiteten på de udstationerede førere 

iii) oplysninger om de udstationerede 

førere, der som minimum skal omfatte 

følgende: identitet, bopælsland, det land, 

ansættelseskontrakten er baseret i, det 

land, der betales socialbidrag i, samt 

socialsikringsnummer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  266 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) det forventede antal af og 

identiteten på de udstationerede førere 

iii) oplysninger om de udstationerede 

førere, der som minimum skal omfatte 

følgende: identitet, bopælsland, det land, 

ansættelseskontrakten er baseret i, det 

land, der betales socialbidrag i, samt 

socialsikringsnummer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  267 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iii 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iii) det forventede antal af og 

identiteten på de udstationerede førere 

iii) det forventede antal af og 

identiteten på de udstationerede førere og 

dokumentation på deres ansættelse hos 

vejtransportoperatøren 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  268 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iii a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iiia) information vedrørende de 

udstationerede arbejdstageres kørekort 

Or. it 

 

Ændringsforslag  269 

Michaela Šojdrová 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato uagtet eventuelle forlængelser, 

hvis dette nødvendiggøres af uforudsete 

omstændigheder 

Or. en 

Begrundelse 

Førere kan møde uforudseelige forhindringer (tekniske problemer, vejspærringer osv.). Det 

betyder, at den endelige udstationerings varighed kan ændre sig. Ved hjælp af dette 

ændringsforslag pålægges virksomhederne ikke sanktioner, hvis den meddelte 

udstationeringstid er udløbet på kontroltidspunktet. 

 

Ændringsforslag  270 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iv 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato uagtet eventuelle forlængelser, 

hvis dette nødvendiggøres af uforudsete 

omstændigheder 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  271 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato for hver arbejdstager 

Or. en 

Begrundelse 

Virksomheden har muligvis mange arbejdstagere. De rettigheder, der er anført i direktivet om 

udstationering af arbejdstagere, tildeles hver enkelt arbejdstager. 

 

Ændringsforslag  272 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato 

iv) udstationeringens planlagte 

begyndelses- og slutdato 

Or. en 
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Begrundelse 

Det skal understreges, at disse yderst mobile arbejdstagere leverer yderst fleksible tjenester, 

se eksempelvis cabotagekørsel. 

 

Ændringsforslag  273 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. iv 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

iv) udstationeringens forventede 

varighed og planlagte begyndelses- og 

slutdato 

iv) udstationeringens forventede 

begyndelses- og slutdato 

Or. en 

 

Ændringsforslag  274 

Krzysztof Hetman, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi) typen af transporttjeneste, dvs. 

befordring af gods, befordring af 

passagerer, international transport, 

cabotagekørsel 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  275 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi) typen af transporttjeneste, dvs. 

befordring af gods, befordring af 

vi)  typen af transporttjeneste, dvs. 

befordring af gods eller befordring af 
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passagerer, international transport, 

cabotagekørsel 

passagerer 

  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  276 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

vi) typen af transporttjeneste, dvs. 

befordring af gods, befordring af 

passagerer, international transport, 

cabotagekørsel 

vi) typen af transporttjeneste for hver 

enkelt arbejdstager: international 

transport, cabotagekørsel 

Or. en 

 

Ændringsforslag  277 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes, 

Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (via) Oplysningerne om de 

udstationerede førere omfatter som 

minimum følgende: identitet, bopælsland, 

det land, ansættelseskontrakten er baseret 

i, det land, der betales socialbidrag i, samt 

socialsikringsnummer 

Or. en 

 

Ændringsforslag  278 

Dominique Martin 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 via) de love, der finder anvendelse på 

den enkelte kørselsdag: international 

transport (< seks timers transittid i 

landet), udstationeret international 

transport (> seks timers transittid i landet) 

eller (udstationeret) cabotagekørsel; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  279 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 via) den lov, der finder anvendelse på 

ansættelseskontrakten. 

Or. en 

Begrundelse 

Dette kan hjælpe med at identificere sager med skuffeselskaber eller falsk udstationering. 

 

Ændringsforslag  280 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – nr. vi a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 via) modtagerens identitet og adresse; 

Or. it 
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Ændringsforslag  281 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Med henblik på dette stykke kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

simpel erklæring, som dækker en periode 

på maksimalt seks måneder. De 

oplysninger, der er omhandlet i nr. ii) til 

vi), opdateres elektronisk af 

vejtransportoperatøren alt efter den 

aktuelle reelle situation. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  282 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra a – afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Med henblik på dette stykke kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

erklæring, som dækker en periode på 

maksimalt seks måneder. De oplysninger, 

der er omhandlet i nr. ii) til vii), opdateres 

elektronisk af vejtransportoperatøren alt 

efter den aktuelle reelle situation. 

 Den offentlige grænseflade i IMI-

systemet, der specifikt vedrører 

transportoperatører, indeholder 

landespecifikke oplysninger med de 

konkrete lønudgifter (aflønning) og 

arbejdsvilkår, der gælder for førerne i alle 

medlemsstater, samt links til alle officielle 

nationale websteder i henhold til artikel 5 

i direktiv 2014/67/EU. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det er vigtigt, at der stilles en mulighed til rådighed til nem og hurtig opdatering af 

erklæringen. Det er vigtigt, at transportoperatørerne modtager utvetydige og gennemsigtige 

oplysninger om de gældende lønudgifter (fremover aflønning) og andre arbejdsvilkår, der 

gælder for førerne. Dette er navnlig vigtigt, fordi ikke alle de officielle nationale websteder 

fungerer korrekt. 

 

Ændringsforslag  283 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk, samt bevis på, at transporten 

finder sted i værtsmedlemsstaten som 

eksempelvis et elektronisk fragtbrev (e-

CMR) eller beviser som omhandlet i 

artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

b) en forpligtelse for 

vejtransportoperatøren til at fremlægge 

følgende dokumenter for føreren i 

forbindelse med kontrol på vejene: 

 i) en kopi af udstationeringserklæringen, på 

papir eller elektronisk 

 ii) bevis på, at transporten finder sted i 

værtsmedlemsstaten som omhandlet i 

retsakten til ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1072/2009 

 iii) det elektroniske fragtbrev (e-CMR) 

 iv) en kopi af ansættelseskontrakten 

oversat til et af værtsmedlemsstatens 

officielle sprog eller til et andet sprog, der 

accepteres af værtsmedlemsstaten 

 v) en kopi af de seneste to måneders 

lønsedler på papir eller elektronisk 

Or. en 
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Ændringsforslag  284 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk, samt bevis på, at transporten 

finder sted i værtsmedlemsstaten som 

eksempelvis et elektronisk fragtbrev (e-

CMR) eller beviser som omhandlet i 

artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

b) en forpligtelse for 

vejtransportoperatøren til at fremlægge 

følgende dokumenter for føreren i 

forbindelse med kontrol på vejene: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  285 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk, samt bevis på, at transporten 

finder sted i værtsmedlemsstaten som 

eksempelvis et elektronisk fragtbrev (e-

CMR) eller beviser som omhandlet i 

artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

b) en forpligtelse for 

vejtransportoperatøren til at fremlægge 

følgende dokumenter for føreren i 

forbindelse med kontrol på vejene: 

Or. en 
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Ændringsforslag  286 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk, samt bevis på, at transporten 

finder sted i værtsmedlemsstaten som 

eksempelvis et elektronisk fragtbrev (e-

CMR) eller beviser som omhandlet i artikel 

8 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

(b) en forpligtelse for operatøren til 

inden for 14 dage fra modtagelse af 

anmodningen at have eller tilgængeliggøre 

en kopi af den simple erklæring som 

indsendt, på papir eller elektronisk, samt 

bevis på, at transporten finder sted i 

værtsmedlemsstaten som eksempelvis et 

elektronisk fragtbrev (e-CMR) eller beviser 

som omhandlet i artikel 8 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

1072/2009 

Or. en 

 

Ændringsforslag  287 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk, samt bevis på, at transporten 

finder sted i værtsmedlemsstaten som 

eksempelvis et elektronisk fragtbrev (e-

CMR) eller beviser som omhandlet i artikel 

8 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af den simple 

erklæring, på papir eller elektronisk, samt 

bevis på, at transporten finder sted i 

værtsmedlemsstaten: et elektronisk 

fragtbrev (e-CMR) eller beviser som 

omhandlet i artikel 8 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 

Or. en 
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Begrundelse 

Ordlyden bør bringes i overensstemmelse med direktiv 2014/67/EU, hvorfor 

udstationeringserklæring blev erstattet af ”simpel erklæring”. 

 

Ændringsforslag  288 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk, samt bevis på, at transporten 

finder sted i værtsmedlemsstaten som 

eksempelvis et elektronisk fragtbrev (e-

CMR) eller beviser som omhandlet i artikel 

8 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

(b) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af en simpel erklæring, 

på papir eller elektronisk, samt bevis på, at 

transporten finder sted i 

værtsmedlemsstaten: et elektronisk 

fragtbrev (e-CMR) eller beviser som 

omhandlet i artikel 8 i Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 

Or. en 

 

Ændringsforslag  289 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk 

Or. en 
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Ændringsforslag  290 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. i (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 i) en kopi af 

udstationeringserklæringen, på papir eller 

elektronisk 

Or. en 

 

Ændringsforslag  291 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. ii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ii) bevis på, at transporten finder sted 

i værtsmedlemsstaten som omhandlet i 

retsakten til ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1072/2009 

Or. en 

 

Ændringsforslag  292 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. ii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ii) bevis på, at transporten finder sted 

i værtsmedlemsstaten som omhandlet i 

retsakten til ændring af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1072/2009 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  293 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. iii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iii) det elektroniske fragtbrev 

Or. en 

 

Ændringsforslag  294 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. iii (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iii) det elektroniske fragtbrev 

Or. en 

 

Ændringsforslag  295 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. iv (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iv) en kopi af ansættelseskontrakten 

på (et af) værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk 

Or. en 
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Ændringsforslag  296 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. iv (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 iv) en kopi af ansættelseskontrakten 

på (et af) værtsmedlemsstatens officielle 

sprog eller på engelsk 

Or. en 

 

Ændringsforslag  297 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume 

Balas, Rory Palmer, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. v (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 v) en kopi af de seneste to måneders 

lønsedler, på papir eller elektronisk 

Or. en 

 

Ændringsforslag  298 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra b – nr. v (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 v) en kopi af de seneste to måneders 

lønsedler, på papir eller elektronisk 

Or. en 

 

Ændringsforslag  299 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 
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Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, data fra takografen og navnlig 

landekoderne på de medlemsstater, hvor 

føreren har opholdt sig i forbindelse med 

internationale transporter eller 

cabotagekørsel 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  300 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(c) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, data fra takografen og navnlig 

landekoderne på de medlemsstater, hvor 

føreren har opholdt sig i forbindelse med 

internationale transporter eller 

cabotagekørsel 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  301 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

udgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  302 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

udgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 
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for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  303 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

udgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

Begrundelse 

En reel kontrol af ansættelseskontrakten er umulig under vejkontrollerne. Disse dokumenter 

bør kontrolleres hos virksomhederne. Dette er nemt at realisere ved at styrke samarbejdet 

mellem de kompetente myndigheder via IMI-systemet. Håndhævelsesdirektiv 2014/67/EU 

omhandler hele proceduren. 

 

Ændringsforslag  304 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

udgår 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

Begrundelse 

Det er umuligt at kontrollere ansættelseskontrakter og lønsedler under vejkontroller. Dette 

bør finde sted i forbindelse med kontrollerne hos virksomhederne. 

 

Ændringsforslag  305 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

udgår 
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som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

__________________  

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  306 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF20, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

d) en forpligtelse for 

transportoperatøren i 

etableringsmedlemsstaten til at have eller 

tilgængeliggøre, hvis føreren anmodes 

herom i forbindelse med kontrol på vejene, 

en kopi af førerens ansættelseskontrakt, 

på papir eller elektronisk, eller et 

tilsvarende dokument som omhandlet i 

artikel 3 i Rådets direktiv 91/533/EØF, 

oversat til et af værtsmedlemsstatens 

officielle sprog eller engelsk; dokumentet 

skal fremlægges senest 14 dage efter 

anmodningen 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 



 

PE616.903v01-00 78/108 AM\1144782DA.docx 

DA 

 

Ændringsforslag  307 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF20, oversat til et af 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

d) en forpligtelse for transportlederen 

eller en eller flere andre kontaktpersoner i 

etableringsmedlemsstaten til at 

tilgængeliggøre en kopi af førerens 

ansættelseskontrakt, elektronisk, eller et 

tilsvarende dokument som omhandlet i 

artikel 3 i Rådets direktiv 91/533/EØF20 på 

et af EU’s officielle sprog inden for 14 

dage efter anmodningen fra de relevante 

myndigheder i værtsmedlemsstaten 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  308 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(d) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af 

ansættelseskontrakten, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF20, oversat til et af 

d) en forpligtelse for operatøren til 

inden for 14 dage fra modtagelse af 

anmodningen at have eller tilgængeliggøre 

en kopi af den pågældende førers 

ansættelseskontrakt, på papir eller 

elektronisk, eller et tilsvarende dokument 

som omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF20, oversat til et af 
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værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

værtsmedlemsstatens officielle sprog eller 

engelsk 

__________________ __________________ 

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

20 Rådets direktiv 91/533/EØF af 14. 

oktober 1991 om arbejdsgiverens pligt til 

at underrette arbejdstageren om vilkårene 

for arbejdskontrakten eller 

ansættelsesforholdet (EFT L 288 af 

18.10.1991, s. 32). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  309 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra d a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 da) kravet om, at 

vejtransportoperatøren på lønsedlen 

anfører det antal timer, der er blevet 

arbejdet i den enkelte medlemsstat, den 

betalte løn, de gældende timesatser og de 

daglige udgifter samt godtgørelsesudgifter 

for hjemrejsen, således at arbejdstageren 

eller myndighederne kan gennemføre de 

nødvendige kontroller. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  310 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

udgår 
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måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

Or. it 

 

Ændringsforslag  311 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

En reel kontrol af lønsedlerne er umulig under vejkontrollerne. Disse dokumenter bør 

kontrolleres hos virksomhederne. Dette er nemt at realisere ved at styrke samarbejdet mellem 

de kompetente myndigheder via IMI-systemet. Håndhævelsesdirektiv 2014/67/EU omhandler 

hele proceduren. 

 

Ændringsforslag  312 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  313 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  314 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  315 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

Det er umuligt at kontrollere ansættelseskontrakter og lønsedler under vejkontroller. Dette 

bør finde sted i forbindelse med kontrollerne hos virksomhederne. 
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Ændringsforslag  316 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden person 

eller enhed, som kan fremskaffe denne 

kopi 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden person 

eller enhed, som kan fremskaffe denne 

kopi; arbejdssedler eller anden 

dokumentation på den daglige arbejdstids 

begyndelses- og sluttidspunkt samt 

varighed og bevis for betaling af 

lønninger eller kopier af tilsvarende 

dokumenter under udstationeringen, på et 

tilgængeligt og klart defineret sted på 

dens område, såsom arbejdspladsen eller 

byggepladsen eller for mobile 

arbejdstagere i transportsektorens 

vedkommende udgangsbasen eller det 

køretøj, med hvilket tjenesteydelsen 

leveres 

Or. en 

Begrundelse 

Tilpasning til direktiv 2014/67/EU. 

 

Ændringsforslag  317 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

(e) en forpligtelse for 

transportoperatøren i 
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anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan fremskaffe 

denne kopi 

etableringsmedlemsstaten til at have eller 

tilgængeliggøre, hvis føreren anmodes 

herom i forbindelse med kontrol på vejene, 

en kopi af de seneste to måneders lønsedler 

på papir eller elektronisk; dokumentet skal 

fremlægges senest 14 dage efter 

anmodningen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  318 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden person 

eller enhed, som kan fremskaffe denne 

kopi 

(e) en forpligtelse for operatøren til 

inden for 14 dage fra modtagelse af 

anmodningen at have eller tilgængeliggøre 

en kopi af de seneste to måneders lønsedler 

på papir eller elektronisk; ved en kontrol 

på vejene har føreren lov til at kontakte 

hovedkontoret, transportlederen eller 

enhver anden person eller enhed, som kan 

fremskaffe denne kopi 

Or. en 

 

Ændringsforslag  319 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(e) en forpligtelse for føreren til at 

have eller tilgængeliggøre, hvis der 

anmodes herom i forbindelse med kontrol 

på vejene, en kopi af de seneste to 

måneders lønsedler på papir eller 

(e) en forpligtelse for transportlederen 

eller anden/andre kontaktperson(er) i 

etableringsmedlemsstaten til at have eller 

tilgængeliggøre en kopi af førerens 

lønsedler for de foregående to 
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elektronisk; ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 
transportlederen eller enhver anden person 

eller enhed, som kan fremskaffe denne 

kopi 

kalendermåneder inden for 14 dage efter 

anmodningen fra de relevante 

myndigheder i værtsmedlemsstaten 

Or. en 

 

Ændringsforslag  320 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for fem dage fra anmodningen efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  321 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en måned fra anmodningen efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b) og c) nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

Or. it 
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Ændringsforslag  322 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for to uger fra udstationeringens 

slutdato efter udstationeringsperioden at 

forelægge kopier af de i denne artikel 

nævnte dokumenter, på papir eller 

elektronisk, på anmodning af 

værtsmedlemsstatens myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  323 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b) og c) nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er umuligt at kontrollere ansættelseskontrakter og lønsedler under vejkontroller. Dette 

bør finde sted i forbindelse med kontrollerne hos virksomhederne. 
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Ændringsforslag  324 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b) og c) nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  325 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for fem dage fra anmodningen efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b) nævnte dokumenter, 

på papir eller elektronisk, på anmodning af 

værtsmedlemsstatens myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  326 

Anthea McIntyre 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til f) en forpligtelse for operatøren til 
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inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

inden for 14 dage efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  327 

Evelyn Regner, Ole Christensen, Siôn Simon, Rory Palmer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for en rimelig tidsfrist efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b), c), og e), nævnte 

dokumenter, på papir eller elektronisk, på 

anmodning af værtsmedlemsstatens 

myndigheder. 

(f) en forpligtelse for operatøren til 

inden for fem dage fra anmodningen efter 

udstationeringsperioden at forelægge 

kopier af de i litra b) nævnte dokumenter, 

på papir eller elektronisk, på anmodning af 

værtsmedlemsstatens myndigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  328 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) et krav til vejtransportoperatøren 

om inden for to måneder efter 

udstationeringen at sende en kopi af 

lønsedlen for udstationeringsmåneden. 

Denne dokumentation indsendes i 

elektronisk form via informationssystemet 

for det indre marked (IMI) som oprettet 

ved forordning (EU) nr. 1024/2012 på et 

af EU’s officielle sprog. 
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Or. it 

 

Ændringsforslag  329 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 –afsnit 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Ved kontrollen på vejene har føreren lov 

til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan bistå 

kontrollen. Tjek og kontrol af 

ansættelseskontrakt eller et tilsvarende 

dokument som omhandlet i artikel 3 i 

Rådets direktiv 91/533/EØF og/eller 

lønsedler foregår hos virksomheden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  330 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Uanset artikel 9 i direktiv 

2014/67/EU må medlemsstaterne kun 

indføre følgende administrative krav og 

kontrolforanstaltninger: 

 a) en forpligtelse for føreren til at have 

eller tilgængeliggøre, hvis der anmodes 

herom i forbindelse med kontrol på 

vejene, et bevis, på papir eller elektronisk, 

på, at transporten finder sted i 

værtsmedlemsstaten som eksempelvis et 

elektronisk fragtbrev (e-CMR) eller 

beviser som omhandlet i artikel 8 i 

Europa-Parlamentets og Rådets 



 

PE616.903v01-00 90/108 AM\1144782DA.docx 

DA 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

 b) en forpligtelse for føreren til at have 

eller tilgængeliggøre, hvis der anmodes 

herom i forbindelse med kontrol på 

vejene, data fra takografen og navnlig 

landekoderne på de medlemsstater, hvor 

føreren har opholdt sig i forbindelse med 

internationale transporter eller 

cabotagekørsel 

 c) i tilfælde af pålidelige indikationer på 

eventuelle overtrædelser af nærværende 

direktiv, direktiv 2006/22/EF og direktiv 

2014/67/EU en forpligtelse for 

medlemsstaten til inden for en rimelig 

tidsfrist at anmode 

etableringsmedlemsstaten om oplysninger, 

således at denne kan anmode operatøren 

efter udstationeringsperioden. De anførte 

oplysninger skal kun omhandle følgende: 

 – et bevis på, at transporten finder sted i 

værtsmedlemsstaten, som eksempelvis et 

elektronisk fragtbrev (e-CMR) eller 

beviser som omhandlet i artikel 8 i 

Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1072/2009 

 – data fra takografen og navnlig 

landekoderne på de medlemsstater, hvor 

føreren har opholdt sig i forbindelse med 

internationale transporter eller 

cabotagekørsel 

 – en kopi af ansættelseskontrakten eller et 

tilsvarende dokument såsom en 

arbejdsattest som omhandlet i artikel 3 i 

Rådets direktiv 91/533/EØF på et af EU’s 

officielle sprog. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  331 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. I forbindelse med stk. 4, litra fa), 

udarbejder Kommissionen ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter en 

standardlønseddel for udstationerede 

førere. Lønsedlen omfatter som minimum 

følgende oplysninger: 

 a) det antal timer, føreren har arbejdet 

den pågældende måned, fordelt på 

medlemsstaterne 

 b) mindstelønnen på time- eller dagsbasis 

for hver medlemsstat, føreren har arbejdet 

i den pågældende måned. 

 Disse gennemførelsesretsakter vedtages 

efter undersøgelsesproceduren i artikel 

2a, stk. 2. 

 Denne standardlønseddel anvendes uagtet 

de nationale regler om lønsedler. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  332 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. For at sikre en retfærdig, simpel 

og effektiv gennemførelse af alle EU-

regler for mobile arbejdstagere holdes en 

europæisk arbejdsmyndighed ansvarlig 

for inspektionen og håndhævelsen af 

reglerne. 

 Myndigheden yder operationel og juridisk 

bistand til medlemsstaterne, 

arbejdsmarkedsparterne og 

arbejdstagerne for at håndhæve 

arbejdsmarkedslovgivningen og foretage 

inspektioner på tværs af EU. 

 Den europæiske arbejdsmyndighed er 
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ansvarlig for at overvåge og tilgå data i de 

nationale elektroniske registre. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  333 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Den dokumentation, der er omtalt 

i artikel 2, stk. 4, litra a), b) og c), skal 

opbevares i køretøjet og forevises de 

bemyndigede inspektører i den 

medlemsstat, føreren befinder sig i, i 

forbindelse med vejkontrollen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  334 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. Den dokumentation, der er omtalt 

i artikel 2, stk. 4, litra a), b) og f), skal 

opbevares i køretøjet og forevises de 

bemyndigede inspektører i 

værtsmedlemsstaten i forbindelse med 

vejkontroller. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  335 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 
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João Pimenta Lopes, Merja Kyllönen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Som dokumentation på 

overholdelsen af bestemmelserne i 

direktiv 96/71/EF og den senere retsakt til 

ændring af dette direktiv samt 

bestemmelserne i direktiv 2014/67/EU 

kontrollerer de kompetente myndigheder i 

udstationeringsmedlemsstaten følgende i 

forbindelse med vejkontroller: 

 a) data fra takografen for den 

pågældende dag og de foregående 56 dage 

 b) det elektroniske fragtbrev for den 

pågældende dag og de foregående 56 dage 

 c) de dokumenter, der er omhandlet i 

artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c). 

 Vejkontrolmyndighederne videregiver alle 

oplysninger som anført i ovenstående 

stykke til de kompetente myndigheder i 

udstationeringsmedlemsstaten for at 

kontrollere overensstemmelsen med de 

retsakter, der er anført i ovenstående 

stykke. 

 Af hensyn til direktivets gennemførelse og 

anvendelse samarbejder medlemsstaternes 

kompetente myndigheder og yder gensidig 

bistand og videregiver alle relevante 

oplysninger i henhold til betingelserne i 

direktiv 2014/67/EU og forordning (EF) 

nr. 1071/2009. 

 For at øge effektiviteten af den 

grænseoverskridende håndhævelse og de 

målrettede kontroller giver 

medlemsstaterne alle relevante 

bemyndigede inspektionsmyndigheder 

adgang i realtid til informationssystemet 

for det indre marked (IMI) i henhold til 

forordning (EU) nr. 1024/2012, de 

nationale elektroniske registre i henhold 

til forordning (EF) nr. 1071/2009, 

udstationeringserklæringen i henhold til 
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artikel 2.4 i nærværende direktiv samt 

andre relevante databaser. 

Or. en 

Begrundelse 

Det er ikke muligt at gennemføre en fuld kontrol af udstationeringen af arbejdstagere på 

vejene, da vejkontrolmyndighederne ikke råder over den primære kompetence og viden til at 

kunne gennemgå udstationeringssituationerne. Vejkontrollerne kan dog have en afgørende 

betydning for håndhævelsen af reglerne om udstationering af arbejdstagere inden for 

vejtransport, hvis disse kombineres hensigtsmæssigt med virksomhedskontroller foretaget af 

arbejds- og transportmyndighederne. Under vejkontrollerne skal der således indsamles data 

vedrørende udstationeringen, og disse skal videregives til de kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, hvor kontrollen finder sted. Denne sikrer efterfølgende en 

informationsudveksling med modparterne andre steder i EU. Herved sikres en effektiv 

kombination af grænseoverskridende øjeblikskontroller og branchens mobilitet. 

 

Ændringsforslag  336 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. For at sikre den største 

gennemsigtighed skal der offentliggøres 

en EU-liste over de 

transportvirksomheder, der ikke opfylder 

de pågældende juridiske krav. EU-listen 

bygger på fælles kriterier, der er 

udarbejdet på EU-niveau, og som årligt 

revideres af den europæiske 

arbejdsmyndighed. De 

transportvirksomheder, der figurerer på 

EU-listen, pålægges et forbud mod at 

drive virksomhed. De aktivitetsforbud, der 

står på EU-listen, gælder i hele 

medlemsstatsområdet. I særlige tilfælde 

har medlemsstaterne tilladelse til at træffe 

ensidige foranstaltninger. I nødstilfælde 

og i tilfælde af et uventet 

sikkerhedsproblem har medlemsstaterne 

mulighed for straks at udstede et 

aktivitetsforbud gældende for deres eget 

område. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  337 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4b. Kontrolmyndighederne 

kontrollerer, om de data, der er indsendt 

via informationssystemet for det indre 

marked (IMI) som oprettet ved forordning 

(EU) nr. 1024/2012, stemmer overens med 

dataene som indsendt af de intelligente 

takografer til portalen som anført i 

forordning (EU) nr. 165/2014. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  338 

Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på stk. 4, litra a), kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

udstationeringserklæring, som dækker en 

periode på maksimalt seks måneder. 

udgår 

Or. en 

Begrundelse 

En udstationeringserklæring for en gruppe af førere og alle transporttyper for en periode på 

seks måneder styrker ikke håndhævelsen, idet en sådan kun indeholder oplysninger af meget 

overordnet karakter, hvilket betyder, at de håndhævende myndigheder ikke kan verificere 

udstationeringens ægthed. I modsætning hertil skaber en udstationeringserklæring for den 

enkelte fører og udstationeringssituation en reel og retskraftig forbindelse mellem en 

transportaktivitet på den ene side og føreren og køretøjet på den anden side. Kun sådan vil 

man kunne forhindre potentielt misbrug. 
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Ændringsforslag  339 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på stk. 4, litra a), kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

udstationeringserklæring, som dækker en 

periode på maksimalt seks måneder. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  340 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på stk. 4, litra a), kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

udstationeringserklæring, som dækker en 

periode på maksimalt seks måneder. 

5. Ved kontrollen på vejene har 

føreren lov til at kontakte hovedkontoret, 

transportlederen eller enhver anden 

person eller enhed, som kan bistå 

kontrollen. 

 Tjek og kontrol af ansættelseskontrakt 

eller et tilsvarende dokument som 

omhandlet i artikel 3 i Rådets direktiv 

91/533/EØF og/eller lønsedler foregår 

hos virksomheden. Medlemsstaterne 

agerer i overensstemmelse med 

procedurerne i artikel 6, 7 og 8 i direktiv 

2014/67/EU. 

Or. en 

Begrundelse 

En reel kontrol af ansættelseskontrakten og lønsedlerne er umulig under vejkontrollerne. 

Disse dokumenter bør kontrolleres hos virksomhederne. Dette er nemt at realisere ved at 

styrke samarbejdet mellem de kompetente myndigheder via IMI-systemet. 



 

AM\1144782DA.docx 97/108 PE616.903v01-00 

 DA 

Håndhævelsesdirektiv 2014/67/EU omhandler hele proceduren. 

 

Ændringsforslag  341 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på stk. 4, litra a), kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

udstationeringserklæring, som dækker en 

periode på maksimalt seks måneder. 

5. Som dokumentation på 

overholdelsen af bestemmelserne i 

direktiv 96/71/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af førere kontrollerer de 

kompetente myndigheder i 

værtsmedlemsstaten følgende under 

vejkontrollerne: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  342 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på stk. 4, litra a), kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

udstationeringserklæring, som dækker en 

periode på maksimalt seks måneder. 

5. Dokumentation som omtalt i 

artikel 2, stk. 4, litra a), b) og c), skal 

opbevares i køretøjet og forevises de 

bemyndigede inspektører i den 

medlemsstat, føreren befinder sig i, i 

forbindelse med vejkontrollen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  343 

Krzysztof Hetman, Marek Plura, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Agnieszka 
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Kozłowska-Rajewicz 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Med henblik på stk. 4, litra a), kan 

vejtransportoperatøren fremsende en 

udstationeringserklæring, som dækker en 

periode på maksimalt seks måneder. 

5. Senest ... [to år efter nærværende 

direktivs ikrafttræden] udarbejder 

Kommissionen en standardiseret simpel 

erklæring indeholdende oplysningerne 

som omtalt i stk. 4, litra a), nr. i) til vi). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  344 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 – litra a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 a) data fra takografen for den 

pågældende dag og de foregående 56 dage 

Or. en 

 

Ændringsforslag  345 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 – litra b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b) det elektroniske fragtbrev for den 

pågældende dag og de foregående 56 dage 

Or. en 
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Ændringsforslag  346 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 – litra c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 c) de dokumenter, der er omhandlet i 

artikel 2, stk. 4, litra a), b) og f) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  347 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Vejkontrolmyndighederne 

videregiver alle oplysninger som anført i 

artikel 2, stk. 5, litra a), b) og c), til de 

kompetente myndigheder i 

værtsmedlemsstaten for at kontrollere 

overensstemmelsen med de retsakter, der 

er anført i stk. 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  348 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Den intelligente takograf, hvis 

data angiver førerlokationen over en 

periode på 56 dage, indføres senest den 

31. december 2021 i alle køretøjer inden 
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for international transport og 

cabotagekørsel. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  349 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b. Som dokumentation på 

overholdelsen af bestemmelserne i 

direktiv 96/71/EF og Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/67/EU om administrative krav og 

kontrolforanstaltninger i forbindelse med 

udstationering af førere kontrollerer de 

kompetente myndigheder i 

værtsmedlemsstaten følgende under 

vejkontrollerne: 

 a) data fra takografen for den 

pågældende dag og de foregående 56 dage 

 b) det elektroniske fragtbrev for den 

pågældende dag og de foregående 56 dage 

 c) de dokumenter, der er omhandlet i 

artikel 2, stk. 4, litra a), b) og f). 

Or. en 

Begrundelse 

Det er teknisk ikke muligt at oprette punkter på et lavere niveau. 

 

Ændringsforslag  350 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 b (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5b. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder arbejder tæt sammen og 

yder gensidig bistand og videregiver alle 

relevante oplysninger i henhold til 

betingelserne i direktiv 2014/67/EU og 

forordning (EF) nr. 1071/2009. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  351 

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

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5c. For at øge effektiviteten af den 

grænseoverskridende håndhævelse og de 

målrettede kontroller giver 

medlemsstaterne alle relevante 

myndigheder adgang i realtid til 

informationssystemet for det indre 

marked (IMI) i henhold til forordning 

(EU) nr. 1024/2012, de nationale 

elektroniske registre i henhold til 

forordning (EF) nr. 1071/2009, 

udstationeringserklæringen samt andre 

relevante databaser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  352 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5c. Vejkontrolmyndighederne 
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videregiver alle oplysninger som anført i 

stk. 7, litra a), b) og c), til de kompetente 

myndigheder i værtsmedlemsstaten for at 

kontrollere overensstemmelsen med de 

retsakter, der er anført i artikel 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  353 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 d (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5d. Medlemsstaternes kompetente 

myndigheder arbejder tæt sammen og 

yder gensidig bistand og videregiver alle 

relevante oplysninger i henhold til 

betingelserne i direktiv 2014/67/EU og 

forordning (EF) nr. 1071/2009. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  354 

Joachim Schuster 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 5 e (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5e. For at øge effektiviteten af den 

grænseoverskridende håndhævelse og de 

målrettede kontroller giver 

medlemsstaterne alle relevante 

myndigheder adgang i realtid til 

informationssystemet for det indre 

marked (IMI) i henhold til forordning 

(EU) nr. 1024/2012, de nationale 

elektroniske registre i henhold til 

forordning (EF) nr. 1071/2009, 

udstationeringserklæringen samt andre 

relevante databaser. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  355 

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

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2 a 

 Udvalgsprocedure 

 1. Kommissionen bistås af et udvalg i 

henhold til artikel 42, stk. 1, i 

forordning (EU) nr. 165/2014. Dette 

udvalg er et udvalg som omhandlet i 

forordning (EU) nr. 182/2011. 

 2. Når der henvises til dette stykke, finder 

bestemmelserne i artikel 5 i forordning 

(EU) nr. 182/2011 anvendelse. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  356 

Michael Detjen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 2a 

 Medlemsstaterne anvender direktiv 

96/71/EF og 2014/67/EU på hele 

udstationeringen på deres område på 

førere i vejtransportsektoren, som er ansat 

af de i artikel 1, stk. 3, litra a), b) og c), 

omtalte virksomheder, når de udfører 

transitkørsel. 

Or. en 
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Ændringsforslag  357 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 3 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af gennemførelsen af dette 

direktiv, navnlig virkningen af artikel 2, og 

aflægger senest [3 år efter datoen for dette 

direktivs gennemførelse] en rapport for 

Europa-Parlamentet og Rådet om 

anvendelsen af dette direktiv. 

Kommissionens rapport ledsages om 

nødvendigt af et lovgivningsforslag. 

1. Kommissionen foretager en 

evaluering af gennemførelsen af dette 

direktiv, navnlig virkningen af artikel 2 på 

førerens arbejde og løn i medlemsstaten, 

og aflægger senest [3 år efter datoen for 

dette direktivs gennemførelse] en rapport 

for Europa-Parlamentet og Rådet om 

anvendelsen af dette direktiv. 

Kommissionens rapport ledsages om 

nødvendigt af et lovgivningsforslag. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  358 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest [...] [Fristen for gennemførelse vil 

være så kort som mulig og vil generelt 

ikke overstige to år] de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest to år efter dette direktivs 

ikrafttræden de love og administrative 

bestemmelser, der er nødvendige for at 

efterkomme dette direktiv. De tilsender 

straks Kommissionen disse love og 

bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  359 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest [...] [Fristen for gennemførelse vil 

være så kort som mulig og vil generelt 

ikke overstige to år] de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest tre år efter dette direktivs 

ikrafttræden de love og administrative 

bestemmelser, der er nødvendige for at 

efterkomme dette direktiv. De tilsender 

straks Kommissionen disse love og 

bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  360 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest [...] [Fristen for gennemførelse vil 

være så kort som mulig og vil generelt 

ikke overstige to år] de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

de love og administrative bestemmelser, 

der er nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv inden for samme tidsramme som 

fastsat i artikel 2 i retsakten til ændring af 

direktiv 96/71/EF. De tilsender straks 

Kommissionen disse love og 

bestemmelser.  

Or. fr 

Begrundelse 

De generelle regler og de specifikke regler gældende for vejtransportsektoren gennemføres 

og anvendes på samme tid for at sikre, at de udstationerede arbejdstagere på 

transportområdet ikke behandles anderledes end andre udstationerede arbejdstagere. 

 

Ændringsforslag  361 

Robert Rochefort 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest [...] [Fristen for gennemførelse vil 

være så kort som mulig og vil generelt 

ikke overstige to år] de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De tilsender straks Kommissionen 

disse love og bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

de love og administrative bestemmelser, 

der er nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv inden for samme tidsramme som 

fastsat i artikel 2 i retsakten til ændring af 

direktiv 96/71/EF. De tilsender straks 

Kommissionen disse love og 

bestemmelser. De tilsender straks 

Kommissionen disse love og 

bestemmelser. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  362 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den […]. 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den ... [anvendelsesdatoen for COD 

2016/0070 – revideret direktiv om 

udstationering af arbejdstagere]. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  363 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den […]. 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den ... [anvendelsesdatoen for COD 

2016/007 – revideret direktiv om 

udstationering af arbejdstagere]. 

Or. en 
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Begrundelse 

Lex specialis kan ikke finde anvendelse, før det reviderede direktiv om udstationering af 

arbejdstagere er retskraftigt inden for andre brancher. Derudover skal transportoperatørerne 

sikres rigeligt med tid til at kunne tilpasse sig den nye juridiske situation. 

 

Ændringsforslag  364 

Krzysztof Hetman, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 

Marek Plura 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den […]. 

De anvender disse love og bestemmelser 

fra den ... [anvendelsesdatoen for COD 

2016/007 – revideret direktiv om 

udstationering af arbejdstagere]. 

Or. en 

Begrundelse 

Lex specialis bør anvendes på samme tid, som de reviderede udstationeringsregler 

håndhæves inden for andre brancher. Datoen anføres, så snart de reviderede 

udstationeringsregler er blevet vedtaget. 

 

Ændringsforslag  365 

Karima Delli, Terry Reintke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Frem til datoen som angivet i andet 

underafsnit anvendes direktiv 

2003/88/EF, 96/71/EF og 2014/67/EF 

fortsat som helhed. 

Or. en 
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Ændringsforslag  366 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. Transportsektoren er grundet dens 

anerkendte yderst mobile karakter ikke 

underlagt foranstaltningerne i henhold til 

retsakten til ændring af direktiv 96/71/EF. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  367 

Danuta Jazłowiecka 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Kommissionen udarbejder ved 

hjælp af gennemførelsesretsakter senest ... 

[to år efter nærværende direktivs 

ikrafttræden] den offentlige grænseflade i 

IMI-systemet, der specifikt vedrører 

transportoperatører, samt en 

standardiseret erklæringsformular. 

Or. en 

 

 


