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Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000083/2016 

til Kommissionen 
jf. forretningsordenens artikel 128 

Roberts Zīle, Richard Sulík, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Kosma Złotowski, 

Jacqueline Foster, Evžen Tošenovský, Zbigniew Kuźmiuk, Hans-Olaf Henkel, Bernd Lucke 
for ECR-Gruppen 

Om: Tysklands lov om mindsteløn og traktatbrudssagen 

I henhold til den tyske lov om mindsteløn (den såkaldte MiLoG) må timelønnen for en ansat, der 
udfører arbejde på tysk territorium, ikke være på under 8,50 EUR. Dette finder også anvendelse på 
arbejdstagere inden for transportsektoren, der er ansat af arbejdsgivere med hjemsted uden for 
Tyskland, f.eks. vognmænd ansat hos en ikke-bosiddende arbejdsgiver, der skal passere gennem 
tysk territorium, eller i tilfælde af grænseoverskridende transportaktiviteter og cabotagekørsel. 
Desuden er der blevet indført omfattende registrerings-, kontrol- og indberetningskrav, som går langt 
ud over, hvad der er nødvendigt, og medfører ekstra udgifter og en uforholdsmæssig stor byrde, og 
som gør det umuligt for transportvirksomheder fra andre medlemsstater at operere på EU's indre 
marked. 

Kommissionen indledte i maj 2015 en traktatbrudssag mod Tyskland. Et år efter indledningen af 
denne procedure er der imidlertid stadig ingen afklaring, og der kan ikke konstateres nogen konkrete 
resultater. 

Desuden har de franske myndigheder for nylig offentliggjort en vejledning om anvendelse af den 
såkaldte "Loi Macron", hvori det hedder, at chauffører, der er bosiddende i udlandet, fra den 1. juli 
2016 skal have fransk mindsteløn, og udenlandske operatører skal udpege en repræsentant i 
Frankrig. 

1. Hvad er den aktuelle status for traktatbrudssagen? Hvad er Kommissionens næste skridt, og 
hvilke yderligere foranstaltninger planlægger den, og hvad er tidsrammen for disse næste skridt?  

2. Har Kommissionen modtaget de nødvendige svar fra den tyske regering, som afklarer og 
begrunder den tyske lov om mindsteløn?  

3. Hvornår og hvordan vil Kommissionen bringe denne situation i overensstemmelse med EU-retten 
og sætte en stopper for den nuværende juridiske usikkerhed og dermed forfølge målet om 
opretholdelse af de økonomiske friheder i EU, herunder dem, der sætter europæiske 
virksomheder og arbejdstagere i stand til frit at varetage deres aktiviteter inden for EU's indre 
marked? 
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