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Ændringsforslag 245
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Angel 
Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1, første afsnit, affattes 
således:

udgår

"For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, 
litra c), skal en virksomhed på permanent 
basis kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en 
revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at den årligt råder over en 
egenkapital af en værdi på mindst 9 000 
EUR, når den kun benytter et enkelt 
køretøj, og mindst 5 000 EUR for hvert 
derudover benyttet køretøj. Virksomheder, 
der udøver godskørselserhvervet 
udelukkende med motorkøretøjer med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller 
med vogntog med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton, skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en 
revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.".

Or. en

Ændringsforslag 246
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
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Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra
c), skal en virksomhed på permanent basis
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 
på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er
attesteret af en revisor eller anden 
autoriseret person, godtgøre, at de årligt
råder over en egenkapital på mindst 1 800 
EUR, når de kun benytter et enkelt 
køretøj, og mindst 900 EUR for hvert 
derudover benyttet køretøj.

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, 
litra c), skal en virksomhed til enhver tid i 
hele regnskabsåret kunne opfylde sine 
økonomiske forpligtelser. Virksomheden 
skal på grundlag af årsregnskaber, der er 
attesteret af en revisor eller anden 
autoriseret person, godtgøre, at den årligt 
godtgøre, at den årligt:

a) råder over en egenkapital af en værdi på 
mindst 9 000 EUR, når den kun benytter et 
enkelt køretøj, og mindst 5 000 EUR for 
hvert derudover benyttet køretøj, og

b) råder over to måneders løn pr. ansat 
arbejdstager, i den medlemsstat, hvor eller 
hvorfra den sædvanligvis udfører sine 
aktiviteter.

Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
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køretøj.

Or. en

Begrundelse

Denne forordning skal gøre det obligatorisk for de erhvervsdrivende at have en social 
garantifond proportionalt med det antal chauffører, der er ansat i etableringsmedlemsstaten. 
Dette vil sikre, at transportvirksomhederne til enhver tid er i stand til at opfylde deres 
forpligtelser med hensyn til lønninger og sociale bidrag, og har potentiale til at sætte en 
stopper for den nuværende praksis, hvor transportvirksomheder erklærer sig konkurs og 
lukker datterselskaber, samtidig med at de skylder ubetalte lønninger til chauffører og sociale 
bidrag til medlemsstaterne.

Ændringsforslag 247
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er 
attesteret af en revisor eller anden 
autoriseret person, godtgøre, at de årligt 
råder over en egenkapital på mindst 1 800 
EUR, når de kun benytter et enkelt 
køretøj, og mindst 900 EUR for hvert 
derudover benyttet køretøj.

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 1 250
EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj. Motorkøretøjer med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton eller med 
vogntog med en tilladt totalmasse på højst 
3,5 ton, skal være undtaget fra kravene til 
et tilstrækkeligt økonomisk grundlag;



PE618.216v01-00 6/124 AM\1146629DA.docx

DA

Or. en

Begrundelse

Unødvendige regler vedrørende et tilstrækkeligt økonomisk grundlag for køretøjer under 3,5 t 
udgør en unødvendig bureaukratisk byrde og kvæler iværksætteri og konkurrence.

Ændringsforslag 248
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst: 

a) 9 000 EUR, når den kun benytter et 
enkelt køretøj, og mindst 5 000 EUR for 
hvert derudover benyttet køretøj

b) to måneders løn pr. ansatte mobile 
arbejdstager, i den medlemsstat, hvor eller 
hvorfra de sædvanligvis udfører deres 
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aktiviteter.

Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

Or. en

Ændringsforslag 249
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 
på over 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse over 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 9 000 EUR, når de
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 
000 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj. Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
mellem 2,8 ton og 3,5 ton eller med 
vogntog med en tilladt totalmasse på 
mellem 2,8 ton og 3,5 ton skal for disse 
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900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

køretøjer på grundlag af årsregnskaber, der 
er attesteret af en revisor eller anden 
autoriseret person, godtgøre, at de årligt 
råder over en egenkapital på mindst 1 800 
EUR, når de kun benytter et enkelt køretøj, 
og mindst 900 EUR for hvert derudover 
benyttet køretøj.

Or. de

Begrundelse

Der er godstransport ad landevej med motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt totalmasse 
på over og under 3,5 ton; de bør være forpligtet til at godtgøre, at de har den relevante 
egenkapital for hvert køretøj.

Ændringsforslag 250
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj
over 3,5 ton og 900 EUR for hvert 
derudover benyttet køretøj under 3,5 ton. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
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900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at tage hensyn til de erhvervsdrivende med blandede vognparker.

Ændringsforslag 251
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj.
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 
på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er 
attesteret af en revisor eller anden 
autoriseret person, godtgøre, at de årligt 
råder over en egenkapital på mindst 1 800 
EUR, når de kun benytter et enkelt 
køretøj, og mindst 900 EUR for hvert 
derudover benyttet køretøj.

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital: 

– på mindst 9 000 EUR for det første 
køretøj eller vogntog, der benyttes, og som 
har en tilladt totalvægt over 3.5 ton eller 
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mere end 8 passagersæder eksklusive 
chaufføren og 5 000 EUR for hvert 
derudover benyttet køretøj.

– på mindst 1 800 EUR for det første 
køretøj eller vogntog, der indgår i 
international transport, og som har en 
tilladt totalvægt på mellem 2,5 og 3,5 tons, 
og 900 EUR for hvert et sådant derudover 
benyttet køretøj.

Or. en

Ændringsforslag 252
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og 5 000 EUR
for hvert benyttet køretøj over 3,5 ton, 
eller 1000 EUR for hvert køretøj benyttet
derudover med en tilladt totalmasse på 
mellem 2,4 ton og 3,5 ton. Virksomheder, 
der udøver godskørselserhvervet 
udelukkende med motorkøretøjer med en 
tilladt totalmasse på mellem 2,4 ton og 3,5 
ton eller med vogntog med en tilladt 
totalmasse på mellem 2,4 ton og 3,5 ton, 
skal på grundlag af årsregnskaber, der er 
attesteret af en revisor eller anden 
autoriseret person, godtgøre, at de årligt 
råder over en egenkapital på mindst 1 000
EUR for hvert benyttet køretøj.
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Or. es

Ændringsforslag 253
Claudia Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
900 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 
c), skal en virksomhed på permanent basis 
kunne opfylde sine økonomiske 
forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 
Virksomheden skal på grundlag af 
årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 
eller anden autoriseret person, godtgøre, at 
den årligt råder over en egenkapital af en 
værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 
benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 
EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 
Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 
grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 
af en revisor eller anden autoriseret person, 
godtgøre, at de årligt råder over en 
egenkapital på mindst 1 500 EUR, når de 
kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 
500 EUR for hvert derudover benyttet 
køretøj.

Or. de

Ændringsforslag 254
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 kan den kompetente 
myndighed kræve, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber for det 
år, hvor virksomheden er registreret, 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en bankgaranti
eller en forsikring, herunder en 
erhvervsansvarsforsikring fra en eller 
flere banker eller andre finansielle 
institutioner eller et andet bindende 
dokument, herunder et dokument udstedt 
af et forsikringsselskab, som yder en 
selvskyldnerkaution for virksomheden for
de beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit. 
Den kompetente myndighed kan kræve, at 
virksomheden også dokumenterer sit 
økonomiske grundlag på denne måde i de 
efterfølgende år.

Or. en

Ændringsforslag 255
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed 
i mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag 
ved hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 skal virksomheden 
dokumentere sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af bindende dokument, der beviser, 
at virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

Or. en
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Ændringsforslag 256
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en bankgaranti
eller en forsikring, herunder en 
erhvervsansvarsforsikring fra en eller 
flere banker eller andre finansielle 
institutioner, herunder 
forsikringsselskaber, et dokument udstedt 
af et pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

Or. en

Begrundelse

Forsikringspolicen skal accepteres som bevis for en virksomheds finansielle formåen.

Ændringsforslag 257
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
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hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

hjælp af en erklæring eller et dokument, 
der er udstedt af en finansiel institution, 
som f.eks. en forsikringspolice eller en 
bankgaranti, når attesterede 
årsregnskaber er ikke tilgængelige, og der 
ikke er en retlig forpligtelse til at attestere 
dem. 

Or. es

Begrundelse

Forsikringspolicer bør tilføjes som et godkendt dokument fra en finansiel institution.

Ændringsforslag 258
Andor Deli, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring eller et dokument fra 
et finansieringsinstitut f.eks. en 
forsikringspolice eller en bankgaranti, et 
dokument udstedt af et pengeinstitut om 
adgang til kredit i virksomhedens navn 
eller et andet bindende dokument, der 
beviser, at virksomheden råder over de 
beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.".

Or. en

Begrundelse

Forsikringspolicer bør tilføjes som et godkendt dokument fra en finansiel institution til at 
dokumentere det økonomiske grundlag.

Ændringsforslag 259
Mark Demesmaeker, Helga Stevens
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

Or. nl

Ændringsforslag 260
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn, en forsikringspolice
eller et andet bindende dokument, der 
beviser, at virksomheden råder over de 
beløb, der er fastsat i stk. 1, første afsnit.".

Or. en
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Ændringsforslag 261
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed i 
mangel af attesterede årsregnskaber
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

2. Uanset stk. 1 accepterer den 
kompetente myndighed, at en virksomhed 
dokumenterer sit økonomiske grundlag ved 
hjælp af en erklæring, f.eks. en 
bankgaranti, et dokument udstedt af et 
pengeinstitut om adgang til kredit i 
virksomhedens navn eller et andet 
bindende dokument, der beviser, at 
virksomheden råder over de beløb, der er 
fastsat i stk. 1, første afsnit.

Or. es

Ændringsforslag 262
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) For de ansvarlige for 
transportvirksomheder, der udelukkende 
anvender køretøjer eller vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 tons, må det 
i bilag I anførte minimumsniveau for 
kundskaber dog ikke være lavere end 
niveau 4 i den struktur for 
uddannelsesniveauer, der er fastsat i 
bilaget til afgørelse 85/368/EØF, men de i 
bilag I, del I, afsnit C, punkt 5, angivne 
kundskaber er ikke påkrævede.

Or. en
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Begrundelse

Kundskabsniveauet for transportledere i virksomheder, der udelukkende anvender lette 
erhvervskøretøjer, skal tilpasses, idet minimumstærsklen for eksamensbeviser ændres fra 
niveau 3 til niveau 4.

Ændringsforslag 263
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Køretøjer, der anvendes til 
cabotagekørsel skal medføre alle 
fragtbreve for de enkelte transporter på 
papir eller i elektronisk form. I tilfælde af 
kontrol skal chaufføren være i stand til 
straks at forevise de fragtbreve, der 
dækker alt det arbejde, han har udført i de 
seneste 60 dage før kontrollen, til den 
embedsmand i værtsstaten, der udfører 
kontrollen.

Or. fr

Begrundelse

Indtil det som foreskrevet i den ændrede forordning bliver obligatorisk med intelligente 
fartskrivere, er det formålet at forbedre kapaciteten til at overvåge cabotagekørsel effektivt.

Ændringsforslag 264
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) Artikel 12, stk. 2, andet afsnit, 8) Artikel 12, stk. 2, andet afsnit,
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udgår. affattes således:
"Medlemsstaterne gennemfører hvert 
fjerde år kontrol for at sikre, at 
virksomhederne opfylder kravene i 
artikel 3."

Or. de

Ændringsforslag 265
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

8) Artikel 12, stk. 2, affattes således: 
"Medlemsstaterne gennemfører kontrol 
mindst hvert tredje år for at sikre, at 
virksomhederne opfylder kravene i 
artikel 3."

Or. en

Ændringsforslag 266
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Der indsættes følgende artikel 12a:

Kontrol i forbindelse med kravene

De kompetente myndigheder fører tilsyn 
med, at de virksomheder, som de har givet 
tilladelse til at udøve 
vejtransporterhvervet, til stadighed 
opfylder kravene i artikel 5. Med dette 
formål for øje foretager medlemsstaterne 
kontrol vedrørende:

i) eksistensen af en virksomheds 
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momsregistreringsnummer

ii) overensstemmelse mellem fakturerings-
og virksomhedsadresse

iii) antallet af mobile og ikke-mobile 
ansatte på forretningsstedet

iv) forholdet mellem etableringslandet og 
virksomhedens aktiviteter i 
etableringslandet

v) forholdet mellem virksomhedens 
størrelse og de registrerede køretøjer

vi) oversigt over de registrerede lastbiler 
og dertil hørende tilladelser;

vii) passende faciliteter til ikke-mobilt og 
mobilt personale.

Medlemsstaterne kan bestemme, om hele 
listen af kriterier skal anvendes eller ej, 
alt efter virksomhedens størrelse og 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør gennemgå en række andre spørgsmål for at kontrollere kravene i 
artikel 5, således at de samlet og effektivt kan kontrollere, om en virksomhed er et 
"postkasseselskab" eller ej.

Ændringsforslag 267
Claudia Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) højst seks måneder, hvis kravet 
vedrørende det økonomiske grundlag ikke 
er opfyldt, med henblik på at godtgøre, at 
dette krav på ny er varigt opfyldt.

c) højst seks måneder, hvis kravet til 
det økonomiske grundlag ikke er opfyldt, 
med henblik på at godtgøre, at kravet til det 
økonomiske grundlag på ny vil være varigt 
opfyldt.

Or. de
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Ændringsforslag 268
Claudia Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Den kompetente myndighed rehabiliterer 
ikke transportlederen tidligere end et år 
fra datoen for konstatering af manglende 
opfyldelse af vandelskravet.".

udgår

Or. de

Ændringsforslag 269
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den kompetente myndighed rehabiliterer 
ikke transportlederen tidligere end et år fra 
datoen for konstatering af manglende 
opfyldelse af vandelskravet.

"Den kompetente myndighed rehabiliterer 
ikke transportlederen tidligere end to år fra 
datoen for konstatering af manglende 
opfyldelse af vandelskravet.".

Or. es

Ændringsforslag 270
Claudia Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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2. Så længe der ikke er truffet 
rehabiliteringsforanstaltninger i 
overensstemmelse med de relevante 
nationale bestemmelser, er beviset for 
faglige kvalifikationer, jf. artikel 8, stk. 8, 
som er udstedt til den transportleder, der 
er erklæret uegnet til at lede 
transportarbejde, ugyldigt i alle 
medlemsstater. Kommissionen udarbejder 
en liste over 
rehabiliteringsforanstaltninger med 
henblik på atter at opfylde vandelskravet.

Or. de

Ændringsforslag 271
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) Følgende stykke indsættes:

"1a. Med henblik på at gøre 
håndhævelsen af regler på tværs af 
grænserne og den målrettede kontrol 
mere effektiv, bør dataene i de nationale 
elektroniske registre være tilgængelige i 
realtid for alle kompetente 
inspektionsmyndigheder fra alle 
medlemsstater.

Den Europæiske Arbejdsmyndighed er 
ansvarlig for at føre tilsyn med data i de 
nationale elektroniske registre og for 
adgangen hertil.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt for en bedre håndhævelse af reglerne, at de kompetente 
inspektionsmyndigheder har adgang i realtid til data fra de nationale elektroniske registre. 
Indførelse af en sort liste ligesom i luftfartssektoren ville bidrage til at hindre virksomheder, 
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der ikke overholder denne lovgivning, i at udføre international transport. Disse spørgsmål 
bør henhøre under Den Europæiske Arbejdsmyndighed, der forventes oprettet i slutningen af 
2018, som nævnt af Jean-Claude Juncker i hans tale om Unionens tilstand.

Ændringsforslag 272
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. -i (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-i) navnene på de 
transportvirksomheder, som 
transportlederne tidligere har ledet.

Or. en

Ændringsforslag 273
Andor Deli, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) registreringsnumrene på de
køretøjer, som virksomheden råder over, jf. 
artikel 5, litra b)

g) det samlede antal køretøjer, som 
virksomheden råder over, jf. artikel 5, litra 
b)

Or. en

Begrundelse

Antallet af køretøjer vil være nok. Det giver ingen yderligere værdi også at have 
registreringsnumrene på alle køretøjer. Det vil blot betyde flere administrative byrder

Ændringsforslag 274
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) registreringsnumrene på de
køretøjer, som virksomheden råder over, jf. 
artikel 5, litra b)

g) antallet af køretøjer, som 
virksomheden råder over, jf. artikel 5, litra 
b)

Or. en

Ændringsforslag 275
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra g b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

gb) de samlede aktiver og passiver og 
den samlede egenkapital og omsætning i 
de sidste to år

Or. en

Ændringsforslag 276
Andor Deli, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) antal ansatte i virksomheden udgår

Or. en



PE618.216v01-00 24/124 AM\1146629DA.docx

DA

Ændringsforslag 277
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) antal ansatte i virksomheden h) antallet af personer, der har været 
beskæftiget i virksomheden i det sidste 
kalenderår

Or. pl

Ændringsforslag 278
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 –– litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) antal ansatte i virksomheden h) antallet af chauffører og deres 
bopæl

Or. de

Ændringsforslag 279
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) antal ansatte i virksomheden h) antal chauffører

Or. en
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Ændringsforslag 280
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) følgende data for de enkelte 
ansatte, herunder det mobile personale: 
navn, nationalitet, bopælsmedlemsstat, 
den medlemsstat, hvor 
ansættelseskontrakten blev registreret, 
den medlemsstat, hvor der betales 
socialsikringsbidrag, samt 
socialforsikrings- eller sygekassenummer;

Or. en

Ændringsforslag 281
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) navn, nationalitet og bopælsland 
for de chauffører, der er ansat i 
transportvirksomheden;

Or. en

Ændringsforslag 282
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hb) den medlemsstat, hvor 
ansættelseskontrakten er registreret

Or. en

Ændringsforslag 283
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Hugues Bayet, Lucy Anderson, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra h c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

hc) socialforsikringsnummer for de 
chauffører, der er ansat i
transportvirksomheden

Or. en

Ændringsforslag 284
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík, Czesław Hoc, Angel 
Dzhambazki, Evžen Tošenovský

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de samlede aktiver og forpligtelser 
og den samlede egenkapital og omsætning 
i de sidste to år

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 285
Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de samlede aktiver og forpligtelser 
og den samlede egenkapital og omsætning 
i de sidste to år

udgår

Or. en

Ændringsforslag 286
Andor Deli, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de samlede aktiver og forpligtelser 
og den samlede egenkapital og omsætning 
i de sidste to år

udgår

Or. en

Ændringsforslag 287
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr.11 – litra a – nr. i
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) de samlede aktiver og forpligtelser 
og den samlede egenkapital og omsætning 

i) en kopi af årsregnskabet eller 
andre dokumenter, der beviser den 
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i de sidste to år økonomiske kapacitet, af den i artikel 7, 
stk. 2, anførte art

Or. pl

Ændringsforslag 288
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. i 
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) oplysninger om køretøjer, der ejes, 
lejes og/eller leases permanent eller 
midlertidigt af virksomheden.

Or. es

Begrundelse

Disse oplysninger bør indføres i overensstemmelse med gennemførelsen af direktiv 2006/1/EF 
om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører.

Ændringsforslag 289
Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare 
de i første afsnit, litra e) - j) omhandlede 
data i separate registre. I så tilfælde skal 
de relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder 
skal have direkte adgang til dem. De 
ønskede data fremsendes inden fem 
arbejdsdage fra modtagelsen af 
anmodningen. De i første afsnit, litra a) -

De i første afsnit, litra a) - d), nævnte data 
gøres offentligt tilgængelige i 
overensstemmelse med de relevante 
bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.



AM\1146629DA.docx 29/124 PE618.216v01-00

DA

d), nævnte data gøres offentligt 
tilgængelige i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 290
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 
i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data 
i separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder 
skal have direkte adgang til dem. De 
ønskede data fremsendes inden fem 
arbejdsdage fra modtagelsen af 
anmodningen. De i første afsnit, litra a) -
d), nævnte data gøres offentligt 
tilgængelige i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.

Med henblik på at skabe et effektivt 
administrativt samarbejde og en effektiv 
udveksling af oplysninger skal
medlemsstaterne sammenkoble deres 
nationale elektroniske registre (NER) via 
det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder (ERRU), med 
retsgrundlag i artikel 16, stk. 5, i 
forordning (EF) nr. 1071/2009.

Den pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder, herunder inspektører med 
ansvar for kontrol på vejene, skal have 
direkte realtidsadgang til data og 
oplysninger i de nationale elektroniske 
registre (NER).

Denne udveksling af oplysninger som led 
i et effektivt administrativt samarbejde og 
gensidig bistand mellem medlemsstaterne 
skal overholde reglerne om beskyttelse af 
personoplysninger i forordning 2016/679.

Or. es
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Ændringsforslag 291
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 
i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 
separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder 
skal have direkte adgang til dem. De 
ønskede data fremsendes inden fem
arbejdsdage fra modtagelsen af 
anmodningen. De i første afsnit, litra a) -
d), nævnte data gøres offentligt 
tilgængelige i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.

"Medlemsstaterne kan vælge at opbevare 
de i første afsnit, litra e) - j) omhandlede 
data i separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder 
skal have direkte adgang til dem. De 
ønskede data fremsendes inden 30
arbejdsdage fra modtagelsen af 
anmodningen. De i første afsnit, litra a) -
d), nævnte data gøres offentligt 
tilgængelige i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 292
Marie-Christine Arnautu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vælge at opbevare de 
i første afsnit, litra e) - j) omhandlede data i 
separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed efter 
anmodning, eller den pågældende 
medlemsstats kompetente myndigheder 
skal have direkte adgang til dem. De 
ønskede data fremsendes inden fem 

"Medlemsstaterne kan vælge at opbevare 
de i første afsnit, litra e) - j) omhandlede 
data i separate registre. I så tilfælde skal de 
relevante data stilles til rådighed, eller den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndigheder skal have direkte adgang til 
dem. De ønskede data fremsendes inden 
fem arbejdsdage fra modtagelsen af 



AM\1146629DA.docx 31/124 PE618.216v01-00

DA

arbejdsdage fra modtagelsen af 
anmodningen. De i første afsnit, litra a) -
d), nævnte data gøres offentligt 
tilgængelige i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.

anmodningen. De i første afsnit, litra a) -
d), nævnte data gøres offentligt 
tilgængelige i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser om beskyttelse af 
personoplysninger.

Or. fr

Ændringsforslag 293
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a – nr. ii
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre myndigheder end de kompetente 
myndigheder skal i alle tilfælde kun have 
adgang til de data, der er omhandlet i 
første afsnit, litra e) - j), hvis de har 
kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for 
vejtransport, og deres ansatte er edsvorne 
eller på anden måde formelt har 
tavshedspligt.".

Tilsynsførende embedsmænd, der har 
kontrol- og sanktionsbeføjelser inden for 
vejtransport og er edsvorne eller på anden 
måde formelt har tavshedspligt, har direkte 
elektronisk adgang til de i første afsnit, 
litra a) - j) omhandlede data fra alle 
medlemsstater, når de gennemfører 
kontrol på vejene.".

Or. de

Begrundelse

For at sikre en effektiv kontrol på tværs af grænserne skal tilsynsførende embedsmænd, der 
gennemfører kontrol på vejene, have direkte elektronisk adgang til medlemsstaternes 
elektroniske registre.

Ændringsforslag 294
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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aa) For at sikre at alle EU-regler for 
mobile arbejdstagere gennemføres på en 
retfærdig, enkel og effektiv måde skal en 
europæisk arbejdsmarkedsmyndighed 
have ansvaret for at føre tilsyn med og 
håndhæve reglerne. Denne myndighed 
yder operationel og juridisk bistand til 
medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter 
såvel som til arbejdstagerne for at 
håndhæve sociallovgivningen og foretage
inspektioner overalt i EU.

Or. en

Ændringsforslag 295
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne tager alle 
nødvendige skridt til at sikre, at alle data i 
det nationale elektroniske register holdes 
ajour og er korrekte.

4. Medlemsstaterne tager alle 
nødvendige skridt til at sikre, at alle data i 
det nationale elektroniske register til 
stadighed holdes ajour og er korrekte.".

Or. es

Ændringsforslag 296
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Følgende indsættes som stk. 6a:

6a. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 med 
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henblik på at fastsætte regler for 
etablering af en fælles digital platform for 
alle systemer til elektronisk udveksling af 
oplysninger mellem medlemsstater, 
kompetente myndigheder, 
retshåndhævende myndigheder og 
virksomheder, og således at det bliver 
muligt at foretage kontrol uden 
forvaltningens eller chaufførens 
medvirken.

Or. en

Ændringsforslag 297
Marian-Jean Marinescu

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Følgende indsættes som stk. 6b:

6b. Kommissionen tillægges beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 med 
henblik på i hver enkelt medlemsstat at 
fastsætte regler om etablering af en 
national myndighed, der er ansvarlig for 
anvendelse og udveksling af oplysninger 
via den i stk. 6a (nyt) nævnte digitale 
platform, der i henhold til EU-
lovgivningen kræves på 
vejtransportområdet.

Or. en

Ændringsforslag 298
Pavel Telička, Matthijs van Miltenburg, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Stk. 5 affattes således:

5. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de nationale elektroniske registre er 
sammenkoblede og tilgængelige i hele 
Unionen, således at de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, er direkte tilgængelige 
for alle relevante kompetente 
myndigheder og kontrolorganerne i 
samtlige medlemsstater. Hvis de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, har 
en direkte forbindelse til en anden 
medlemsstat, skal den ansvarlige 
medlemsstat straks underrette den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

F.eks. i tilfælde af stk. 2 — litra g, anvender en virksomhed måske et køretøj, der er lejet i en 
anden medlemsstat. Når dette køretøj er registreret, og oplysningerne indgår i ERRU, bør den 
medlemsstat, hvor køretøjet er blevet lejet, informeres.

Ændringsforslag 299
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

ba) Stk. 5 affattes således:

5. Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de nationale 
elektroniske registre er sammenkoblede og 
tilgængelige i hele Fællesskabet gennem 
nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18.
Adgangen gennem de nationale 
kontaktpunkter og sammenkoblingen
gennemføres senest den 31. december 

"5. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de nationale 
elektroniske registre er sammenkoblede, 
således at de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, herunder inspektører, 
der foretager kontrol på vejene, har 
direkte realtidsadgang til de i stk. 2 
anførte data og oplysninger. Med henblik 
på at nå målet om at fremme effektiv
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2012 således, at en kompetent myndighed 
i enhver medlemsstat kan søge i alle 
medlemsstaternes nationale elektroniske 
registre.

sammenkobling af nationale registre og 
dermed en effektiv udveksling af 
information er det nødvendigt at udvikle 
systemet med det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder (ERRU)."

Or. es

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

Ændringsforslag 300
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 5

Ændringsforslag Ændringsforslag

ba) Stk. 5 affattes således:

5. Med forbehold af stk. 1 og 2 træffer 
medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de nationale 
elektroniske registre er sammenkoblede og 
tilgængelige i hele Fællesskabet gennem 
nationale kontaktpunkter, jf. artikel 18.
Adgangen gennem de nationale 
kontaktpunkter og sammenkoblingen 
gennemføres senest den 31. december 
2012 således, at en kompetentmyndighed i 
enhver medlemsstat kan søge i alle 
medlemsstaternes nationale elektroniske 
registre.

"5. Medlemsstaterne træffer alle 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
de nationale elektroniske registre er 
sammenkoblede og interoperable i hele 
Unionen og er forbundet med den i 
forordning (EU) nr. 165/2014 omtalte 
portal således, at de oplysninger, der er 
omhandlet i stk. 2, er direkte tilgængelige 
for alle relevante kompetente 
myndigheder og kontrolorganer i samtlige 
medlemsstater."

Or. it

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

Ændringsforslag 301
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 6
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Ændringsforslag Ændringsforslag

bb) Stk. 6 affattes således:

6. De fælles regler for gennemførelsen af 
stk. 5, som f.eks. formatet af de 
udvekslede data, tekniske procedurer for 
elektronisksøgning i andre 
medlemsstaters nationale elektroniske 
registre og fremme af disse registres 
interoperabilitet med andre relevante 
databaser vedtages af Kommissionen efter 
proceduren i artikel 25,stk. 2, og første 
gang inden den 31. december 2010. Disse 
fælles bestemmelser skal fastsætte, hvilken 
myndighed der er ansvarlig for adgang, 
senere anvendelse og ajourføring af 
dataene efter adgang, og de bør med 
henblik herpå omfatte bestemmelser om 
dataregistrering og -tilsyn.

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 24 for at 
fastlægge og ajourføre de fælles regler 
med henblik på at sikre, at de nationale 
elektroniske registre er fuldstændigt 
sammenkoblede og interoperable, både 
indbyrdes og med den i forordning (EU) 
nr. 165/2014 omtalte portal, således at en 
kompetent myndighed eller et 
kontrolorgan i en hvilken som helst 
medlemsstat kan få direkte adgang til alle 
medlemsstaternes nationale elektroniske 
registre, jf. stk. 5. Disse fælles 
bestemmelser skal omfatte regler om 
formatet af de udvekslede data, tekniske 
procedurer for elektronisk søgning i 
andre medlemsstaters nationale 
elektroniske registre og disse registres 
interoperabilitet samt specifikke regler 
vedrørende adgang til data,
dataregistrering og -tilsyn.

Or. it

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

Ændringsforslag 302
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b b (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 – stk. 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

bb) Stk. 6 affattes således:

6. De fælles regler for gennemførelsen af 
stk. 5, som f.eks. formatet af de 
udvekslede data, tekniske procedurer for 
elektronisk søgning i andre 

"6. Med henblik på gennemførelsen af 
artikel 16, stk. 5 tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage 
gennemførelsesretsakter i 
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medlemsstaters nationale elektroniske 
registre og fremme af disse registres 
interoperabilitet med andre relevante
databaser vedtages af Kommissionen efter 
proceduren i artikel 25,stk. 2, og første 
gang inden den 31. december 2010. Disse 
fælles bestemmelser skal fastsætte, hvilken 
myndighed der er ansvarlig for adgang, 
senere anvendelse og ajourføring af 
dataene efter adgang, og de bør med 
henblik herpå omfatte bestemmelser om 
dataregistrering og -tilsyn.

overensstemmelse med artikel 25, stk. 2, 
med henblik på at fastsætte fælles 
bestemmelser og regler om harmonisering 
vedrørende sammenkobling af nationale 
registre og sikre, at de er og fortsat vil 
være direkte tilgængelige i de forskellige 
medlemsstater, således at udvekslingen af 
data og oplysninger i ERRU gøres til en 
effektiv og optimal proces. Disse fælles 
bestemmelser skal omfatte bestemmelser 
om indholdet, formatet for indsættelse af 
oplysninger og andre tekniske processer 
såsom revision."

Or. es

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

Ændringsforslag 303
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Lucy Anderson, 
Kathleen Van Brempt, Isabella De Monte, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Som artikel 16 a indsættes:

Artikel 16 a

Det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder

1. Det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder sikrer 
sammenkoblingen af de nationale 
elektroniske registre i overensstemmelse 
med Kommissionens forordning (EU) 
nr. 1213/2010 af 16. december 2010.

2. Transportvirksomhederne opretter et 
integreret dossier for hver enkelt 
erhvervsdrivende med licens, som 
indeholder alle de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 16, stk. 2.

3. Det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder opretter et 
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integreret overensstemmelsesdossier for 
hver enkelt erhvervsdrivende med licens. 
Det integrerede overensstemmelsesdossier 
skal indeholde følgende oplysninger:

i. alle oplysninger vedrørende den 
vejkontrol, som transportvirksomheden 
har været genstand for, jf. artikel 4 i 
direktiv 2006/22

ii. alle oplysninger vedrørende den 
kontrol af lokaler, som 
transportvirksomheden har været 
genstand for, jf. artikel 6 i direktiv 
2006/22

iii. alle oplysninger vedrørende
risikoklassificeringen af virksomheden, jf. 
artikel 9 i direktiv 2006/22.

4. Det europæiske register over 
vejtransportvirksomheder omfatter en liste 
over transportvirksomheder med
driftsforbud. Listen skal være baseret på 
risikoklassificeringen af virksomhederne. 
Listen offentliggøres.

5. Det europæisk agentur for vejtrafik er 
ansvarligt for tilsynet med det europæiske 
register for vejtransportvirksomheder. Det
europæiske agentur for vejtrafik har til 
opgave at revidere listen over 
transportvirksomheder med driftsforbud 
hvert år.

6. Oplysningerne i det europæiske register 
over vejtransportvirksomheder skal være 
tilgængelige i realtid for de kompetente 
myndigheder og myndigheder med de 
behørige beføjelser til at gennemføre 
kontrol og pålægge sanktioner i 
vejtransportsektoren.

Or. en

Begrundelse

The integrated compliance file will contribute to the development of complete, reliable and 
accurate operators’ compliance records to optimise the use of the national electronic 
registers and the risk rating systems in order to ensure smart enforcement and controls in the 
road transport sector. In other transport modes such as the aviation sector a blacklist of 
airlines that do not meet safety standards already exist. taking into account that the 
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compliance with the EU rules in the road transport sector is closely linked to road safety, a 
similar list should be adopted in the road transport sector and placed under the responsibility 
of the European Land Transport Agency.

Ændringsforslag 304
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 a (ny)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a) Europæisk elektronisk register

Senest i 2025 oprettes der et europæisk 
agentur for vejtrafik, hvor der etableres et 
europæisk elektronisk register over 
transportlicenser, der giver indehaverne 
tilladelse at udøve vejtransporterhvervet.

Or. es

Ændringsforslag 305
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Som artikel 18a indsættes:

Artikel 18a

Ledsageforanstaltninger

1. Medlemsstaterne træffer 
ledsageforanstaltninger for at udvikle, 
formidle og fremme udvekslingen mellem 
embedsmænd med ansvar for det 
administrative samarbejde og den 
gensidig bistand mellem medlemsstaterne 
samt overvågningen af overholdelsen og 
håndhævelsen af de gældende regler i 
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denne forordning.

2. Kommissionen yder teknisk og anden 
støtte med henblik på at forbedre det 
administrative samarbejde og øge den 
gensidige tillid mellem medlemsstaterne 
via projekter, herunder fremme af 
udvekslingen af relevante embedsmænd 
og fælles uddannelsesprogrammer, samt 
udvikling, lettelse og fremme af initiativer 
vedrørende bedste praksis.

Hvis Kommissionen konkluderer, at der 
er behov for det, kan den uden at 
foregribe Europa-Parlamentets og Rådets 
beføjelser i budgetproceduren anvende de 
til rådighed værende 
finansieringsinstrumenter til yderligere at 
styrke kapacitetsopbygningen og det 
administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

3. Medlemsstaterne fastlægger et program 
med peerevalueringer, hvor alle 
kompetente retshåndhævende 
myndigheder deltager, idet det sikres, at 
der sker en passende rotation mellem 
såvel de kompetente retshåndhævende 
myndigheder, der foretager evalueringen, 
og dem, der evalueres . Medlemsstaterne 
underretter Kommissionen om disse 
programmer hvert andet år som led i 
rapporten om de kompetente 
myndigheders arbejde, der er omhandlet i 
artikel 26 i denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Korrekt håndhævelse er afgørende for at få dette forslag til at virke. I øjeblikket er 
samarbejdet mellem medlemsstaterne i forbindelse med håndhævelsen af denne forordning 
ineffektivt og begrænset. Ledsageforanstaltninger, bl.a. udveksling af embedsmænd, fælles 
uddannelsesprogrammer, peerevalueringer og udveksling af bedste praksis, kan spille en 
vigtig rolle med hensyn til at øge den gensidige tillid og sikre et effektivt samarbejde mellem 
de forskellige nationale kompetente myndigheder. På andre områder i den europæiske 
transportsektor anvendes der allerede systemer med peerevaluering med henblik på at 
muliggøre en harmoniseret og effektiv håndhævelse.
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Ændringsforslag 306
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne samarbejder tæt og yder 
hinanden effektiv gensidig bistand, idet de 
leverer og stiller andre relevante 
oplysninger og data til sikring af en 
gnidningsløs gennemførelse, anvendelse 
og håndhævelse af denne forordning, til 
rådighed for hinanden. Administrativt 
samarbejde og gensidig bistand mellem 
medlemsstaterne foregår via 
informationssystemet for det indre 
marked (IMI), med hjemmel i forordning 
(EU) nr. 1024/2012, der sætter 
medlemsstaterne i stand til at samarbejde 
og udveksle data og oplysninger med 
hensyn til håndhævelse af reglerne. IMI 
skal ligeledes anvendes til at fremsende og 
ajourføre erklæringer om udstationering 
mellem transportvirksomheder og de 
kompetente myndigheder i de modtagende 
medlemsstater. For at nå dette mål vil det 
være nødvendigt at udvikle en parallel 
offentlig grænseflade i IMI-systemet, som 
transportvirksomheder skal have adgang 
til, og som inspektører også skal have 
direkte realtidsadgang til under 
vejkontrol, via en elektronisk applikation, 
der er fælles for alle medlemsstater.

Or. es

Ændringsforslag 307
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 
Forordning (EF) 1071/2009
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Artikel 18 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. For at lette gennemførelsen, 
anvendelsen og håndhævelsen af denne 
forordning samt udvide det administrative 
samarbejde og den gensidige bistand 
mellem de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne, anvendes det ved 
forordning nr. 1024/2012 oprettede 
informationssystem for det indre marked 
(IMI), som giver alle operatører mulighed 
for at levere data på deres eget sprog.

Or. en

(* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om 
administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af 

Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, 
s. 1).

Begrundelse

Muligheden for at anvende IMI-systemet til at lette udvekslingen af oplysninger og 
samarbejdet mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne kan styrke håndhævelsen 
af denne forordning.

Ændringsforslag 308
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
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kompetente myndigheder skal begrundes. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

kompetente myndigheder skal være 
berettigede og begrundes på passende 
måde. Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 309
Pavel Telička, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal begrundes. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal være 
berettigede og begrundes på behørig vis. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

Or. en

Ændringsforslag 310
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal begrundes. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører kontrol, 
inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal begrundes. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

Or. de

Ændringsforslag 311
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal begrundes. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

3. Medlemsstaterne besvarer 
anmodninger om oplysninger fra de 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater og udfører om nødvendigt 
kontrol, inspektioner og undersøgelser af 
overholdelsen af de krav, der er fastsat i 
artikel 3, stk. 1, litra a), blandt udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret på 
deres område. Anmodninger om 
oplysninger fra medlemsstaternes 
kompetente myndigheder skal være 
berettigede og begrundes på behørig vis. 
Med henblik herpå skal de omfatte 
troværdige oplysninger om mulige 
overtrædelser af artikel 3, stk. 1, litra a).

Or. es
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Ændringsforslag 312
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Med henblik på at lette 
samarbejdet mellem myndighederne og 
udvekslingen af bedste kontrolpraksis 
arbejder medlemsstaterne sammen med 
platformen til bekæmpelse af sort arbejde 
og Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed.

Or. fr

Ændringsforslag 313
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 10
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 5
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

Or. de
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Ændringsforslag 314
Pavel Telička, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 10
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 5
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 315
Francisco Assis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 10
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 12
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

Or. pt

Ændringsforslag 316
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Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende 
medlemsstat herom inden for 10
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

4. Hvis en medlemsstat, der modtager 
en anmodning om oplysninger, finder, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, underretter den den anmodende
medlemsstat herom inden for 15
arbejdsdage. Den anmodende medlemsstat 
begrunder derefter anmodningen 
yderligere. Hvis dette ikke er muligt, kan 
anmodningen afvises af medlemsstaten.

Or. en

Ændringsforslag 317
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage, idet den på behørig vis 
begrunder og angiver årsagerne til, at det 
er vanskeligt eller umuligt. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

I tilfælde af at en medlemsstat gentagne 
gange undlader at overholde reglerne for 
udveksling af information og udlevering 
af oplysninger som svar på anmodninger 
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fra andre medlemsstater uden behørig 
begrundelse, kan der pålægges den 
pågældende medlemsstat sanktioner på 
EU-plan. Kommissionen kan, efter at 
være blevet underrettet, om fornødent 
indlede en undersøgelse og i sidste instans 
iværksætte sanktioner over for 
medlemsstaterne.

Or. es

Ændringsforslag 318
Pavel Telička, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

5. Hvis det er vanskeligt eller umuligt 
at imødekomme en anmodning om 
oplysninger eller om at udføre kontrol, 
inspektioner eller undersøgelser, 
informerer den pågældende medlemsstat 
inden for fem arbejdsdage den anmodende 
medlemsstat herom, idet den behørigt 
begrunder, hvorfor det er vanskeligt eller 
umuligt. De berørte medlemsstater drøfter 
sagen med hinanden med henblik på at 
finde en løsning på eventuelle problemer. I 
tilfælde af vedvarende problemer med 
udveksling af oplysninger eller hvis 
udlevering af oplysninger til stadighed 
afvises, kan Kommissionen efter at være 
blevet underrettet, træffe alle nødvendige 
foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen, herunder i givet faldt 
undersøge sagen, fremsætte en henstilling 
eller indlede en traktatbrudsprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 319
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Francisco Assis

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 12 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer. I tilfælde af 
vedvarende problemer med udvekslingen 
af oplysninger eller hvis udlevering af 
oplysninger til stadighed afvises, kan 
Kommissionen, efter at være blevet 
underrettet, træffe de nødvendige 
foranstaltninger til at afhjælpe 
situationen, herunder i givet fald 
konsultere den pågældende medlemsstat 
eller fremsætte en henstilling.

Or. pt

Ændringsforslag 320
Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
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for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

for 15 arbejdsdage med begrundelse af, 
hvorfor det er umuligt. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer. Hvis 
medlemsstaterne ikke er i stand til at nå 
frem til en løsning, kan Kommissionen 
undersøge sagen og fremsætte en 
henstilling.

Or. en

Ændringsforslag 321
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater drøfter sagen med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

5. Hvis det er svært eller umuligt for 
en medlemsstat at imødekomme en 
anmodning om oplysninger eller at udføre 
kontrol, inspektioner eller undersøgelser, 
underretter den pågældende medlemsstat 
den anmodende medlemsstat herom inden 
for 10 arbejdsdage. De berørte 
medlemsstater samarbejder med hinanden 
med henblik på at finde en løsning på 
eventuelle problemer.

Or. es

Ændringsforslag 322
Pavel Telička, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femogtyve arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre 
de har underrettet den anmodende 
medlemsstat om, at anmodningen ikke er 
tilstrækkeligt begrundet, eller at det er 
svært eller umuligt at imødekomme den, jf. 
stk. 4 og 5.

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femten arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre
der er fastsat en kortere frist efter 
gensidig aftale mellem de pågældende 
medlemsstater, eller de har underrettet den 
anmodende medlemsstat om, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, eller at det er vanskeligt eller 
umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 
5, og der ikke er fundet nogen løsning på 
disse vanskeligheder.

Or. en

Ændringsforslag 323
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femogtyve en arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre 
de har underrettet den anmodende 
medlemsstat om, at anmodningen ikke er 
tilstrækkeligt begrundet, eller at det er 
svært eller umuligt at imødekomme den, jf. 
stk. 4 og 5.

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femten arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre 
der er fastsat en kortere frist efter 
gensidig aftale mellem de pågældende 
medlemsstater, eller de har underrettet den 
anmodende medlemsstat om, at 
anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, eller at det er vanskeligt eller 
umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 
5, og der ikke er fundet nogen løsning på 
disse vanskeligheder.

Or. es
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Ændringsforslag 324
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på femogtyve arbejdsdage fra 
modtagelsen af anmodningen, medmindre 
de har underrettet den anmodende 
medlemsstat om, at anmodningen ikke er 
tilstrækkeligt begrundet, eller at det er 
svært eller umuligt at imødekomme den, jf. 
stk. 4 og 5.

6. Som svar på anmodninger i henhold 
til stk. 3 fremlægger medlemsstaterne de 
ønskede oplysninger og udfører den 
nødvendige kontrol og de nødvendige 
inspektioner og undersøgelser inden for en 
frist på 15 arbejdsdage fra modtagelsen af 
anmodningen, medmindre de har 
underrettet den anmodende medlemsstat 
om, at anmodningen ikke er tilstrækkeligt 
begrundet, eller at det er svært eller 
umuligt at imødekomme den, jf. stk. 4 og 
5.

Or. de

Ændringsforslag 325
Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Gensidigt administrativt 
samarbejde og gensidig bistand ydes 
vederlagsfrit.

8. Gensidigt administrativt 
samarbejde og gensidig bistand ydes 
vederlagsfrit, og Kommissionen vurderer, 
om der er behov for at udvikle, fremme og 
finansiere udvekslinger mellem 
tjenestemænd med ansvar for 
administrative spørgsmål og gensidig 
overensstemmelse mellem forskellige 
medlemsstater.
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Or. en

Ændringsforslag 326
Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9a. Senest to år efter ikrafttrædelsen 
af denne forordning stiller Kommissionen 
forslag til en forordning om oprettelse af 
et europæisk vejtransportagentur for at 
lette den grænseoverskridende 
håndhævelse af den EU-lovgivning, der 
finder anvendelse på vejtransport.

Or. en

Ændringsforslag 327
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) For at sikre størst mulig 
gennemsigtighed skal der offentliggøres 
en EU-liste over de 
transportvirksomheder, der ikke opfylder 
de relevante juridiske krav. EU-listen 
bygger på fælles kriterier, der er 
udarbejdet på EU-niveau, og som årligt 
revideres af den europæiske 
arbejdsmyndighed. 
Transportvirksomheder på EU-listen er 
underlagt et driftsforbud. De 
aktivitetsforbud, der står på EU-listen, 
gælder overalt på medlemsstaternes 
område. I særlige tilfælde har 
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medlemsstaterne tilladelse til at træffe 
ensidige foranstaltninger. I nødstilfælde 
og i tilfælde af et uventet 
sikkerhedsproblem har medlemsstaterne 
mulighed for straks at udstede et 
driftsforbud for deres eget område.

Or. en

Begrundelse

Luftfartssektoren har en global sortliste over luftfartsselskaber, der ikke opfylder 
sikkerhedsstandarderne. Virksomheder på denne liste har driftsforbud, så længe de står på 
listen. Da overholdelse af reglerne i vejtransportsektoren hænger nøje sammen med 
færdselssikkerheden, bør der hurtigst muligt udarbejdes en tilsvarende liste, som Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, der er under oprettelse, skal have ansvaret for.

Ændringsforslag 328
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) I artikel 23 tilføjes følgende afsnit:

"Uanset artikel 16, stk. 2, gælder 
forpligtelsen til at indføje 
risikoklassificeringen af virksomheder i 
de nationale elektroniske registre fra 
ikrafttrædelsen af 
gennemførelsesretsakten om et fælles 
system for risikovurdering, jf. artikel 9, 
stk. 1, i direktiv 2006/22/EF."

Or. es

Ændringsforslag 329
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)
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Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 23 – stk. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) Virksomheder, som kun udfører 
vejtransport i køretøjer med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 tons, skal opfylde 
kravene i denne forordning fra 
ikrafttrædelsen af denne ændring.

Or. fr

Ændringsforslag 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvert år udarbejder 
medlemsstaterne en rapport om brugen af 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller vogntog med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton i deres område 
og sender den til Kommissionen senest den 
30. juni i året efter udgangen af 
rapporteringsperioden. Denne rapport skal 
indeholde:

3. Hvert andet år udarbejder 
medlemsstaterne en rapport om brugen af 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
mellem 2,8 og 3,5 ton, som udfører 
international transport og er etableret på
deres område og sender den til 
Kommissionen senest den 30. juni i året 
efter udgangen af rapporteringsperioden.
Denne rapport skal indeholde:

Or. en

Ændringsforslag 331
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) antallet af tilladelser, der er udstedt a) antallet af tilladelser, der er udstedt 
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til virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton

til virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
mellem 2,8 og 3,5 ton, som udfører 
international transport

Or. en

Ændringsforslag 332
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) antallet af køretøjer med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton, som registreres 
i medlemsstaten hvert kalenderår

b) antallet af køretøjer med en tilladt 
totalmasse på mellem 2,8 og 3,5 ton, der 
udfører international transport, som 
registreres i medlemsstaten hvert 
kalenderår 

Or. en

Ændringsforslag 333
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) det samlede antal køretøjer med en 
tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, som er 
registreret i medlemsstaten pr. 31. 
december hvert år

c) antallet af køretøjer med en tilladt 
totalmasse på mellem 2,8 og 3,5 ton, der 
udfører international transport, som 
registreres i medlemsstaten hvert 
kalenderår

Or. en
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Ændringsforslag 334
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den anslåede andel, som 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 
på højst 3,5 ton og vogntog med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton tegner sig for 
af den samlede vejtransport udført af 
samtlige køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaten, opdelt på national kørsel, 
international kørsel og cabotagekørsel.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 335
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) den anslåede andel, som 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton og vogntog med en tilladt
totalmasse på højst 3,5 ton tegner sig for af 
den samlede vejtransport udført af samtlige 
køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaten, opdelt på national kørsel, 
international kørsel og cabotagekørsel.

d) den anslåede andel, som 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 
højst 3,5 ton og vogntog med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton tegner sig for af 
den samlede vejtransport udført af samtlige 
køretøjer, der er registreret i 
medlemsstaten, opdelt på national kørsel, 
international kørsel og cabotagekørsel, 
målt i tonkilometer.

Or. es

Ændringsforslag 336
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På grundlag af de oplysninger, som 
Kommissionen indsamler i henhold til stk. 
3, samt yderligere dokumentation 
forelægger Kommissionen senest den 31. 
december 2024 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om udviklingen i det 
samlede antal motorkøretøjer med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton og vogntog 
med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, 
som udfører national og international 
vejtransport. På grundlag af denne rapport 
vurderer Kommissionen, om det er 
nødvendigt at foreslå yderligere 
foranstaltninger.

4. På grundlag af de oplysninger, som 
Kommissionen indsamler i henhold til stk. 
3, samt yderligere dokumentation 
forelægger Kommissionen senest den 31. 
december 2024 en rapport for Europa-
Parlamentet og Rådet om udviklingen i det 
samlede antal motorkøretøjer med en tilladt 
totalmasse på mellem 2,8 og 3,5 ton, som 
udfører international vejtransport. På 
grundlag af denne rapport vurderer 
Kommissionen, om det er nødvendigt at 
foreslå yderligere foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 337
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert år aflægger medlemsstaterne 
rapport til Kommissionen om de 
anmodninger, de har fremsat i henhold til 
artikel 18, stk. 3 og 4, om de svar, de har 
modtaget fra andre medlemsstater, og om 
de foranstaltninger, de har truffet på 
grundlag af de modtagne oplysninger. 

5. Hvert andet år aflægger 
medlemsstaterne rapport til Kommissionen 
om de anmodninger, de har fremsat i 
henhold til artikel 18, stk. 2-6, om de svar, 
de har modtaget fra andre medlemsstater, 
og om de foranstaltninger, de har truffet på 
grundlag af de modtagne oplysninger.

Or. en
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Ændringsforslag 338
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 26 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvert år aflægger medlemsstaterne 
rapport til Kommissionen om de 
anmodninger, de har fremsat i henhold til 
artikel 18, stk. 3 og 4, om de svar, de har 
modtaget fra andre medlemsstater, og om 
de foranstaltninger, de har truffet på 
grundlag af de modtagne oplysninger. 

5. Hvert år aflægger medlemsstaterne 
rapport til Kommissionen om de 
anmodninger, de har fremsat i henhold til 
artikel 18, stk. 3-7, om de svar, de har 
modtaget fra andre medlemsstater, og om 
de foranstaltninger, de har truffet på 
grundlag af de modtagne oplysninger.

Or. es

Ændringsforslag 339
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Ismail Ertug, 
Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport af tomme containere og paller 
betragtes som godskørsel for fremmed 
regning, når transporten er omfattet af en 
transportkontrakt.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 340
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport af tomme containere og paller 
betragtes som godskørsel for fremmed 
regning, når transporten er omfattet af en 
transportkontrakt.

"Transport af tomme containere og paller 
betragtes som godskørsel for fremmed 
regning, når transporten er omfattet af en 
transportkontrakt. Det betragtes ikke som 
international godskørsel for fremmed 
regning i forbindelse med kapitel III.

Or. en

Ændringsforslag 341
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Transport af tomme containere og paller 
betragtes som godskørsel for fremmed 
regning, når transporten er omfattet af en 
transportkontrakt.

Transport af tomme containere og paller 
betragtes ikke som international
godskørsel for fremmed regning i 
forbindelse med kapitel III, når 
transporten er omfattet af en 
transportkontrakt.".

Or. en

Ændringsforslag 342
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Transport af tomme containere og paller 
betragtes som godskørsel for fremmed 
regning, når transporten er omfattet af en 
transportkontrakt.".

"For så vidt angår kapitel III om 
cabotagekørsel, betragtes transport af 
tomme containere og paller ikke som 
godskørsel for fremmed regning.".
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Or. nl

Ændringsforslag 343
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Stk. 5, litra c), affattes således:

"c) transport af gods med motorkøretøjer 
eller vogntog, herunder påhængsvogne, 
hvis tilladte totalvægt er under 2,5 tons"

Or. es

Ændringsforslag 344
Isabella De Monte

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 1, stk. 5, litra c), affattes 
således:

c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer er under 1,5 ton

Or. it

Begrundelse

Lette erhvervskøretøjer over 1,5 ton, der benyttes til international transport, bør også være 
omfattet af denne forordning.

Ændringsforslag 345
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Pavel Telička, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Stk. 5, litra c), affattes således:

c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer er under 2,8 ton

Or. en

Ændringsforslag 346
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Denne forordning finder endvidere 
anvendelse på indgående og udgående 
godstransport ad vej som en del af en 
kombineret transport som fastsat i direktiv 
92/106/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 347
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag



AM\1146629DA.docx 63/124 PE618.216v01-00

DA

1a) Denne forordning finder endvidere 
anvendelse på indgående og udgående 
godstransport ad vej som en del af en 
kombineret transport som fastsat i direktiv 
92/106/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 348
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – afsnit 1 – litra c

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 1, stk. 5, første afsnit, litra 
b), affattes således:

c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer ikke overstiger 3,5 tons

"c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer ikke overstiger 2,8 tons"

Or. de

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-
20130701&qid=1518770694510&from=DA)

Ændringsforslag 349
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a) Artikel 1 - stk. 5 - litra c) affattes 
således:

c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer ikke overstiger 3,5 tons

c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer ikke overstiger 2,8 tons
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Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1072&from=da)

Ændringsforslag 350
Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Stk. 5, litra c), affattes således:

c) transport af gods med motorkøretøjer, 
hvis tilladte totalvægt inklusive 
påhængskøretøjer er under 2,4 ton

Or. en

Ændringsforslag 351
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 1 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Artikel 1, stk. 5, litra c), udgår.

Or. fr

Begrundelse

Den nuværende forordning (EF) nr. 1072/2009 og alle dets bestemmelser skal også finde 
anvendelse på køretøjer med en tilladt totalmasse på højst 3,5 ton eller med vogntog med en 
tilladt totalvægt på ikke over 3,5 ton, som benyttes til international vejtransport.

Ændringsforslag 352
Izaskun Bilbao Barandica
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national 
transport for fremmed regning, der 
udføres i en begrænset periode i en 
værtsmedlemsstat, og som omfatter 
transport fra afhentningen af varerne på 
et eller flere læssesteder indtil leveringen 
på et eller flere leveringssteder som anført 
i fragtbrevet.".

udgår

Or. es

Ændringsforslag 353
Isabella De Monte

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder
indtil leveringen på et eller flere 
leveringssteder som anført i fragtbrevet.

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et læssested indtil leveringen 
på leveringsstedet som anført i fragtbrevet; 
en cabotagekørsel kan desuden først og 
udelukkende begynde, når det gods, der 
transporteres i en international transport, 
er blevet fuldstændigt læsset af køretøjet;

Or. it

Ændringsforslag 354
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder indtil 
leveringen på et eller flere leveringssteder 
som anført i fragtbrevet.

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder indtil 
leveringen på et eller flere leveringssteder 
som anført i fragtbrevet, først og fremmest 
med det formål at sikre, at lastbiler ikke 
kører uden last;

Or. fr

Begrundelse

Cabotagekørsel ikke må blive en almindelig modus operandi i vejtransportsektoren. 
Hovedformålet må være at sikre, at lastbiler ikke kører uden last.

Ændringsforslag 355
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder
indtil leveringen på et eller flere 
leveringssteder som anført i fragtbrevet.

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på ét læssested indtil leveringen 
på ét leveringssted som anført i 
fragtbrevet.".

Or. en
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Begrundelse

Midlertidig cabotagekørsel, som klart er knyttet til en faktisk stedfindende international 
transport til eller fra en transportvirksomheds etableringsmedlemsstat, kan øge 
transporteffektiviteten og begrænse omfanget af unødige tomkørsler, men den nuværende 
cabotageordning misbruges af selskaber, der udfører systematisk cabotagekørsel ved hjælp af 
"nomadechauffører". Denne form for systematisk cabotagekørsel bør forhindres.

Ændringsforslag 356
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder indtil 
leveringen på et eller flere leveringssteder 
som anført i fragtbrevet.

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder indtil 
leveringen på et eller flere leverings- eller 
aflæsningssteder som anført i fragtbrevet.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens definition er nødvendig og bør fastsættes for at undgå forskellige 
medlemsstaters misfortolkning af begrebet cabotagekørsel. Desuden er et aflæsningssted 
måske ikke et leveringssted.

Ændringsforslag 357
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
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begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder indtil 
leveringen på et eller flere leveringssteder 
som anført i fragtbrevet.".

værtsmedlemsstat, og som omfatter 
transport fra afhentningen af varerne på et 
eller flere læssesteder indtil leveringen på 
et eller flere leveringssteder som anført i 
fragtbrevet.

Or. pl

Ændringsforslag 358
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Lucy Anderson, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Ismail Ertug, Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder
indtil leveringen på et eller flere 
leveringssteder som anført i fragtbrevet.

6. "cabotagekørsel": national transport 
for fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på ét læssested indtil leveringen 
på ét leveringssted som anført i 
fragtbrevet.".

Or. en

Ændringsforslag 359
Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. "cabotagekørsel": national
transport for fremmed regning, der udføres 
i en begrænset periode i en 
værtsmedlemsstat, og som omfatter 
transport fra afhentningen af varerne på et 
eller flere læssesteder indtil leveringen på 

6. "cabotagekørsel": transport for 
fremmed regning, der udføres i en 
begrænset periode i en værtsmedlemsstat, 
og som omfatter transport fra afhentningen 
af varerne på et eller flere læssesteder indtil 
leveringen på et eller flere leveringssteder 
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et eller flere leveringssteder som anført i 
fragtbrevet.

som anført i fragtbrevet.

Or. pt

Ændringsforslag 360
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "international bilateral 
transport": kørsel med et læsset køretøj 
fra afgangsstedet til ankomststedet, som 
befinder sig i to forskellige medlemsstater, 
hvor enten afgangsstedet eller 
ankomststedet er den medlemsstat, hvor 
transportvirksomheden er etableret, med 
eller uden transit gennem en eller flere 
medlemsstater eller et eller flere 
tredjelande

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendig med henblik på at fastsætte regler om udstationering af 
chauffører i COM (2017)0278.

Ændringsforslag 361
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) "transit": kørsel med et læsset 
køretøj gennem en eller flere 
medlemsstater eller tredjelande, hvor 
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afgangsstedet og ankomststedet er ikke i 
disse medlemsstater eller tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendig med henblik på at fastsætte regler om udstationering af 
chauffører i COM (2017)0278.

Ændringsforslag 362
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a b (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – nr. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b) "international bilateral 
transport": kørsel med et læsset køretøj 
fra afgangsstedet til ankomststedet, som 
befinder sig i to forskellige medlemsstater, 
hvor ingen af disse medlemsstater er 
transportvirksomhedens 
etableringsmedlemsstat, med eller uden 
transit gennem en eller flere 
medlemsstater eller et eller flere 
tredjelande

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendig med henblik på at fastsætte regler om udstationering af 
chauffører i COM (2017)0278.

Ændringsforslag 363
Wim van de Camp

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag
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ac) "transit": kørsel med et læsset 
køretøj gennem en eller flere 
medlemsstater eller tredjelande, hvor 
afgangsstedet og ankomststedet ikke er i 
disse medlemsstater eller tredjelande.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er nødvendig med henblik på at fastsætte regler om udstationering af 
chauffører i COM (2017)0278.

Ændringsforslag 364
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – litra -a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 4 – stk. 1 – litra ba

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-a) I stk. 1 tilføjes følgende litra ba: 

"ba) udfører sin transport med køretøjer, 
der er udstyret med en intelligent takograf 
i henhold til forordning (EU) 
nr. 165/2014."

Or. de

Ændringsforslag 365
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 – indledning
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) Artikel 4 ændres således: 3) I artikel 4 foretages følgende 
ændringer:
a) Stk. 2, tredje afsnit, affattes således: 
"Kommissionen tillægges beføjelser til at 



PE618.216v01-00 72/124 AM\1146629DA.docx

DA

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14b 
vedrørende ændring af denne forordning 
for at tilpasse den maksimale 
gyldighedsperiode for 
fællesskabstilladelsen til 
markedsudviklingen.".
b) Stk. 4 affattes således:
Fællesskabstilladelsen og de bekræftede 
kopier skal være i overensstemmelse med 
modellen i bilag II, der endvidere 
fastsætter betingelserne for anvendelsen 
af fællesskabstilladelsen. De skal 
indeholde mindst to af de 
sikkerhedselementer, der er opført i 
bilag I. For motorkøretøjer, der anvendes 
til godstransport, med en tilladt totalvægt 
på mellem 2,5 og 3,5 tons, skal den 
udstedende myndighed i rubrikken 
"særlige bemærkninger" på 
fællesskabstilladelsen eller den 
bekræftede kopi heraf anføre følgende 
tekst: "Udstedt til et køretøj, hvis tilladte 
totalvægt er på mellem 2,5 og 3,5 tons", 
medmindre artikel 7, stk. 4, i forordning 
(EF) nr. 1071/2009 finder anvendelse. 
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 14b 
vedrørende ændring af bilag I og II for at 
tilpasse dem til den tekniske udvikling.".

Or. en

Ændringsforslag 366
Herbert Dorfmann, Massimiliano Salini

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1071/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2 affattes således: udgår

"2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
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international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 
[5] dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

Or. en

Ændringsforslag 367
Peter Lundgren

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 2 affattes således: udgår

"2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 
[5] dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

Or. sv
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Ændringsforslag 368
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 7
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

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, hvis længden af 
udstationeringsperioden på deres område 
er kortere end eller lig med syv dage i 
løbet af en kalendermåned.

Hvis udstationeringsperioden er længere 
end syv dage, anvender medlemsstaterne 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, første 
afsnit, litra b) og c), i direktiv 96/71/EF på 
hele udstationeringsperioden på deres 
område i en kalendermåned, jf. første 
afsnit.

Or. en

(Se ordlyden i artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF og ordlyden i artikel 1, litra a), i 
COM(2017) 278.)
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Ændringsforslag 369
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre op til tre cabotagekørsler i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri, efter en 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til 
værtsmedlemsstaten. Den første læsning 
som led i en cabotagekørsel kan begynde 
fra kl. 00.00 dagen efter den sidste 
aflæsning af en indgående international 
transport. Den sidste aflæsning af en last 
som led i en cabotagekørsel, før 
værtsmedlemsstaten forlades, skal finde 
sted inden for syv dage efter den sidste 
aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 
den indgående internationale transport. 
Inden for det i første afsnit omhandlede 
tidsrum kan transportvirksomheder 
udføre nogle eller alle de cabotagekørsler, 
der er tilladt i henhold til nævnte afsnit, i 
en hvilken som helst medlemsstat, idet de 
dog er begrænset til én cabotagekørsel pr. 
medlemsstat inden for tre dage efter 
indrejse i den pågældende medlemsstats 
område uden last. Cabotageperioden 
slutter den syvende dag kl. 24.00.

Or. en
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Ændringsforslag 370
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for én 
dag efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport. 
Transportvirksomhederne har ikke lov til 
at udføre cabotagekørsel med samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, motorkøretøjet af 
samme køretøj i samme værtsland i 7 efter 
udløbet af den ovennævnte frist på 1 dag, 
der er omhandlet i afsnit 1. I hver anden 
periode på syv dage skal det pågældende 
køretøj returnere til 
transportvirksomhedens 
etableringsmedlemsstat. Når køretøjet 
forlader denne etableringsmedlemsstat, er 
det lastet og udfører en international 
transport.

Or. en

Begrundelse

Once the goods carried in the course of an incoming international carriage from another 
Member State or from a third country to a host Member State have been delivered, hauliers 
referred to in paragraph 1 shall be allowed to carry out, with the same vehicle or, in the case 
of a coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, cabotage operations in the 
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host Member State or in contiguous Member States. The last unloading in the course of a 
cabotage operation shall take place within 1 day from the last unloading in the host Member 
State in the course of the incoming international carriage. Road transport undertakings shall 
not be allowed to carry out cabotage operations, with the same vehicle, or, in the case of a 
coupled combination, the motor vehicle of that same vehicle, in the same host Member State 
within 7 days from the end of the 1 day period referred to in paragraph 1. Every other 7-day 
period, the vehicle in question will return to the Member State of the establishment of the road 
transport operator. When the vehicle departs this Member State of establishment, it will be 
laden and will be engaged in an international transport journey. Justification / Since the 
instruments are not yet in place to control for instance that during cabotage periods the 
driver is truly paid the minimum pay of the Member State hosting the operations, and thus 
since it is most probable that in the absence of this type of evidence and of a high number of 
controls cabotage may be performed on salary levels of the driver’s country of origin, it is 
advisable that the period of cabotage is as short as possible, so that not to create distortions 
of labour and transport markets of host Member States. The introduction of the 1-week 
cooling off period aims at preventing that cabotage keeps its temporary character.

Ændringsforslag 371
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2) Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 48 
timer efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport. Efter 
48 timer skal føreren og køretøjet eller 
vogntoget vende tilbage til den stat, hvor 
transportvirksomheden er etableret. I de 
efterfølgende fem dage må hverken den 
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samme fører eller det samme køretøj eller 
samme vogntog anvendes til yderligere 
cabotagekørsel. Denne begrænsning af 
cabotagekørsel skal kun finde anvendelse, 
indtil der kommer et harmoniseret 
grundlag for skatte- og 
beskæftigelseslovgivningen på det indre 
marked."

Or. de

Begrundelse

Indtil der sker en harmonisering af skatte- og beskæftigelseslovgivningen, bør cabotagekørsel 
være tidsbegrænset på basis af en obligatorisk standstill-periode, der skal indføres.

Ændringsforslag 372
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport. 
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) og b), i nævnte direktiv omtalte 
virksomheder, når de udfører 
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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 5 dage i løbet 
af en kalendermåned.

Or. es

Ændringsforslag 373
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Et transportfirma, som har udført 
cabotagekørsel i overensstemmelse med 
første afsnit, har i en periode på 8 dage 
fra den sidste losning i forbindelse med 
den sidste cabotagekørsel ikke lov til at 
udføre nye cabotagekørsler med samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, motorkøretøjet 
fra samme køretøj i samme 
værtsmedlemsstat eller tilgrænsende 
medlemsstater.
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Or. en

Begrundelse

Forudsat at cabotagekørslen finder sted på midlertidig basis og på rimelige ikke-
diskriminerende betingelser, bør der indføres en standstill-periode. 

Ændringsforslag 374
Lars Adaktusson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Et transportfirma, som har udført 
cabotagekørsel i overensstemmelse med 
første afsnit, har i en periode på [10] dage 
fra den sidste losning i forbindelse med 
den sidste cabotagekørsel ikke lov til at 
udføre nye cabotagekørsler med samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, motorkøretøjet 
fra samme køretøj i samme 
værtsmedlemsstat eller tilgrænsende 
medlemsstater.

Or. en
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Ændringsforslag 375
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i den 
værtsmedlemsstat eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når alle de varer, der er blevet 
transporteret ved indgående internationale 
transporter fra en anden medlemsstat eller 
fra et tredjeland til en værtsmedlemsstat, er 
leveret, kan transportvirksomheder, som 
beskrevet i stk. 1, udføre cabotagekørsel 
med samme køretøj eller, hvis der er tale 
om et sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri, i værtsmedlemsstaten 
for de indgående internationale 
transporter. Den sidste aflæsning af en last 
som led i en cabotagekørsel skal finde sted 
inden for tre dage efter den sidste 
aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 
den indgående internationale transport.

Transportvirksomheder har ikke lov til at 
udføre cabotagekørsel med det samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri, i den samme 
værtsmedlemsstat i fjorten dage efter 
afslutningen på den i første afsnit nævnte 
periode på tre dage.

Or. en

Ændringsforslag 376
Pavel Telička, Jozo Radoš

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2



PE618.216v01-00 82/124 AM\1146629DA.docx

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for syv
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport. Efter de 
syv dage har den transportvirksomhed, 
der har afsluttet cabotagekørslen, eller en 
anden transportvirksomhed, der benytter 
det samme køretøj, ikke lov til at udføre 
cabotagekørsler, før der er udført en ny 
international transport, der hidrører fra 
den medlemsstat, hvor den pågældende 
virksomhed er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 377
Jacqueline Foster

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Direktiv 1072/2009/EF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre op til tre cabotagekørsler
med samme køretøj eller, hvis der er tale 
om et sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri i tilslutning til den 
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medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

internationale transport fra en anden 
medlemsstat. Den sidste aflæsning af en 
last som led i en cabotagekørsel skal finde 
sted inden for syv dage efter den sidste 
aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 
den indgående internationale transport.

Inden for det i første afsnit omhandlede 
tidsrum kan transportvirksomheder 
udføre nogle eller alle de cabotagekørsler, 
der er tilladt i henhold til nævnte afsnit, i 
en hvilken som helst medlemsstat, idet de 
dog er begrænset til én cabotagekørsel pr. 
medlemsstat inden for tre dage efter 
indrejse til den pågældende medlemsstats 
område uden last.

Or. en

Begrundelse

Den eksisterende definition af cabotagekørsel har den fordel, at der den sikrer, at der kan 
udføres det samme antal kørsler uanset størrelsen af eller de geografiske forhold i det land, 
hvor de finder sted.

Ændringsforslag 378
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Hugues Bayet, Kathleen Van 
Brempt, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en 
transportvirksomheds 
etableringsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheden udføre op til to 
cabotagekørsler i værtsmedlemsstaten med 
samme køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 
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vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

af en last som led i en cabotagekørsel skal 
finde sted inden for 48 timer efter den 
sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som 
led i den pågældende indgående 
internationale transport på grundlag af en 
transportkontrakt.

Efter de 48 timer kan det samme køretøj, 
eller hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, motorkøretøjet fra samme 
køretøj, udføre cabotagekørsel efter at 
være vendt tilbage til 
transportvirksomhedens 
etableringsmedlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 379
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for
[5] dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre to cabotagekørsler i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri, inden 
for 24 timer efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Transportvirksomheder har ikke lov til at 
udføre cabotagekørsel med det samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
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motorkøretøjet heri, i værtsmedlemsstaten 
i tre uger efter afslutningen på den i 
første afsnit nævnte periode på 24 timer.

Or. en

Begrundelse

De igangværende drøftelser i Rådet om det bulgarske formandskabets forslag vedrørende 
forordning 1072/2009 taler for at gå et skridt videre end EMPL's udtalelse.

Ændringsforslag 380
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for tre
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

De i første afsnit nævnte køretøjer skal 
returnere til oprindelsesmedlemsstaten 
inden for højst to uger efter, at de er kørt 
ud af den pågældende medlemsstat.

Or. it

Ændringsforslag 381
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Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 2 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 
[5] dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri.

Or. en

Ændringsforslag 382
Andor Deli, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning 1072/2009/EF
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 

2. Når alle de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten for den indgående 
internationale transport eller tilgrænsende 
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hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

medlemsstater, der deler en landegrænse 
med værtsmedlemsstaten, med samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 
af en last som led i en cabotagekørsel skal 
finde sted inden for syv dage efter den 
første dag umiddelbart efter den sidste 
aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 
den indgående internationale transport.

Or. en

Ændringsforslag 383
Isabella De Monte

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en førers 
etableringsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheden udføre en
cabotagekørsel i værtsmedlemsstaten med 
samme køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri. Den sidste aflæsning 
af en last som led i en cabotagekørsel skal 
finde sted inden for 24 timer efter den 
sidste aflæsning i værtsmedlemsstaten som 
led i den indgående internationale 
transport.

Or. it

Ændringsforslag 384
Cláudia Monteiro de Aguiar
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
pågældende indgående internationale 
transport på grundlag af en 
transportkontrakt.".

Or. pt

Ændringsforslag 385
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
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værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for syv 
dage efter den første dag efter den sidste 
aflæsning i værtsmedlemsstaten som led i 
den indgående internationale transport.

Or. en

Ændringsforslag 386
Dominique Riquet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater, der ligger på den mest 
direkte returrute, med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 48 
timer efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

Or. fr

Begrundelse

Udvidelsen af cabotagekørsel til nabolande bør ikke give mulighed for at udføre transporter i 
en nabostat længere væk fra chaufførens hjemmebase end værtsmedlemsstaten.
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Ændringsforslag 387
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport til eller fra en 
transportvirksomheds 
etableringsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheden udføre 
cabotagekørsel i værtsmedlemsstaten med 
samme motorkøretøj eller med det samme 
sammenkoblede vogntog, eller, hvis der er 
tale om et sammenkoblet vogntog, kun 
med motorkøretøjet heri. Den sidste 
aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 
48 timer efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
pågældende indgående internationale 
transport på grundlag af en 
transportkontrakt.

Or. en

Ændringsforslag 388
Bogusław Liberadzki, Janusz Zemke

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
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værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for syv
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. pl

Ændringsforslag 389
Renaud Muselier, Franck Proust, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy 
Didier, Jérôme Lavrilleux

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri, for at 
undgå at returnere uden last. Den sidste 
aflæsning af en last som led i den eneste
cabotagekørsel skal finde sted inden for tre
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. fr

Begrundelse

Cabotagekørsel skal være underlagt regler og skal være begrænset til én kørsel inden for tre 
dage for at undgå illoyal konkurrence mellem transportvirksomheder fra medlemsstaterne. 
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Cabotagekørsel ikke må blive en almindelig modus operandi i vejtransportsektoren. Den bør 
kun finde sted af miljømæssige årsager og af hensyn til rentabiliteten i den internationale 
godskørsel ved at sikre, at lastbiler ikke kører uden last.

Ændringsforslag 390
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre op til tre cabotagekørsler i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. es

Ændringsforslag 391
Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
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medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for 10
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. en

Ændringsforslag 392
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for tre
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. nl
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Ændringsforslag 393
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

2. (Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 394
Claudia Schmidt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 

2) Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre op til tre cabotagekørsler i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
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hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. de

Ændringsforslag 395
Marie-Christine Arnautu

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for to
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.

Or. fr

Ændringsforslag 396
Francisco Assis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a
Forordning (EF) 1072/2009
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Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5]
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten eller i tilgrænsende 
medlemsstater med samme køretøj eller, 
hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for syv
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

Or. pt

Ændringsforslag 397
Dominique Riquet

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Transportvirksomheder har ikke 
lov til at udføre cabotagekørsel med det 
samme køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri, i den samme 
medlemsstat i syv dage efter den sidste 
cabotagekørsel.

Or. fr

Begrundelse

Indførelse af en afkølingsperiode for at forebygge systematisk cabotagekørsel.
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Ændringsforslag 398
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Transportvirksomheder har ikke 
lov til at udføre cabotagekørsel med det 
samme køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet i det samme vogntog i den 
samme værtsmedlemsstat i syv dage efter 
afslutningen af den i stk. 1 nævnte 
periode på 48 timer.

Or. en

Ændringsforslag 399
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Hvis en transport er bestilt af en 
enkelt kunde, og det drejer sig om et 
produkt af samme type, betragtes den som 
én cabotagekørsel, selv hvis varerne losses 
på flere destinationer i kundens 
distributionsnet.

Or. es

Ændringsforslag 400
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Transportvirksomheder har ikke 
lov til at udføre cabotagekørsel med det 
samme køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri, i den samme 
værtsmedlemsstat i to dage efter 
afslutningen på den i stk. 2 nævnte 
periode på syv dage.

Or. en

Begrundelse

Indførelse af en kort afkølingsperiode kan måske føre til færre tilfælde af systematisk 
cabotagekørsel.

Ændringsforslag 401
Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ismail Ertug, Kathleen Van Brempt, Hugues 
Bayet, Lucy Anderson, Karoline Graswander-Hainz, Michael Detjen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Såfremt køretøjet ikke er udstyret 
med en intelligent takograf, kan 
kontrolmyndighederne forlange klare 
beviser for, at transporterne er blevet 
udført i mindst 3 forskellige 
medlemsstater i et tidsrum af syv på 
hinanden følgende dage.

Or. en



AM\1146629DA.docx 99/124 PE618.216v01-00

DA

Begrundelse

Med henblik på at sikre anvendelsen af perioden på 48 timer og afkølingsperioden, navnlig 
for lette køretøjer, bør kontrolmyndighederne være i stand til at kontrollere, at køretøjet ikke 
har udføre transport i mere end 48 timer i en medlemsstat.

Ændringsforslag 402
Ivo Belet, Tom Vandenkendelaere

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Som stk. 2a indsættes:

2a. Transportvirksomheder har ikke lov til 
at udføre cabotagekørsel med det samme 
køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri, i den samme 
værtsmedlemsstat i en periode på syv dage 
efter afslutningen af den sidste aflæsning 
som led i den foregående cabotagekørsel, 
jf. stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 403
Renaud Muselier, Franck Proust

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra a a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Transportvirksomheder har ikke 
lov til at udføre cabotagekørsel med det 
samme køretøj eller, hvis der er tale om et 
sammenkoblet vogntog, med 
motorkøretøjet heri, i den samme 
medlemsstat i syv dage efter den sidste 



PE618.216v01-00 100/124 AM\1146629DA.docx

DA

cabotagekørsel.

Or. fr

Begrundelse

Med henblik på at gøre bestemmelserne forståelige og forebygge systematisk cabotagekørsel, 
er det nødvendigt at indføre en "afkølingsperiode" af en væsentlige længde mellem to 
perioder med cabotagekørsel. Afkølingsperioden på syv dage vil gøre det muligt at undgå en 
situation med konstant cabotagekørsel.

Ændringsforslag 404
Peter Lundgren

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 8

Følgende indsættes som stk. 2b:

Efter en transport i værtslandet er 
afsluttet, skal køretøjet, eller hvis der er 
tale om et sammenkoblet vogntog, 
motorkøretøjet heri, vende tilbage til den 
medlemsstat, hvor transportvirksomheden 
er etableret.

Or. sv

Ændringsforslag 405
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b – indledning
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Stk. 3, første afsnit, affattes 
således:

b) Stk. 3 affattes således:
"National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
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transportvirksomheden kan forelægge 
klar dokumentation for den forudgående 
internationale transport. National 
godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge 
klart bevis for den foregående 
internationale transport samt for hver 
efterfølgende cabotagekørsel med et 
fragtbrev. Fragtbreve skal være let 
tilgængelige i køretøjet. Hvert fragtbrev 
skal indeholde registreringsnumrene på 
det motorkøretøj og det påhængskøretøj, 
der anvendes. Fragtbrevet kan forelægges 
i elektronisk form under anvendelse af et 
reviderbart struktureret format, der kan 
anvendes direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. som eCMR. Der kræves 
ikke yderligere dokumentation som 
godtgørelse for, at betingelserne i denne 
artikel er blevet opfyldt. Der skal 
opbevares dokumentation for de 
forudgående 28 dage. Dokumentationen 
opbevares hos virksomheden. Under 
vejsidekontrol har føreren lov til at 
kontakte virksomhedens hovedkontor, 
transportlederen eller enhver anden 
person eller enhed, der kan levere 
fragtbrevene for de forudgående 28 dage.

Or. en

Ændringsforslag 406
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-

"National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
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hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden er i besiddelse af et 
cabotagedokument, som der er ansøgt om 
i forvejen, og som indeholder følgende:

a) den pågældende virksomheds navn og 
hjemsted

b) registreringsnummer og 
chassisnummer på det køretøj, der 
anvendes til cabotagekørslen

c) cabotagekørslens varighed

d) førerens identitet og hans eller hendes 
bopæl

e) klar dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

Or. de

Ændringsforslag 407
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport til eller fra den 
medlemsstat, hvor virksomheden er 
etableret, og hvis værdien af 
transportkontrakten for den forudgående 
internationale transport ikke er tydeligt 
lavere end den samlede værdi af 
transportkontrakterne for 
cabotagekørslen.
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Or. en

Ændringsforslag 408
Lars Adaktusson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en 
ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klart 
bevis for den foregående internationale 
transport samt for hver efterfølgende 
kørsel med det køretøj eller motorkøretøj i 
en periode på [15] dage forud for den 
pågældende internationale transport.

Or. en

Ændringsforslag 409
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en 
ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klart 
bevis for den foregående internationale 
transport samt for hver efterfølgende 
kørsel med det køretøj eller motorkøretøj i 
en periode på 15 dage forud for den 
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pågældende internationale transport.

Or. en

Begrundelse

Såfremt cabotagekørslen finder sted på midlertidig basis og på rimelige ikke-diskriminerende 
betingelser, bør der indføres en afkølingsperiode.

Ændringsforslag 410
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en 
ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport. Andelen af 
cabotagekørsel i international 
godstransport kan være lavere end den 
samlede andel af cabotagekørsel.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt ikke at skabe kunstige barrierer for vejtransportsektoren og huske på, at 
cabotagekørsel blev indført for at reducere den del af den samlede kørsel, der foregår med et 
tomt køretøj, og dermed gøre transporten mere effektiv og også reducere CO2-emissionerne.

Ændringsforslag 411
Andor Deli, Ádám Kósa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport og for den 
igangværende cabotagekørsel.

Or. en

Ændringsforslag 412
Cláudia Monteiro de Aguiar

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en 
transportvirksomhed, der er etableret i en 
anden medlemsstat, anses kun for at være i 
overensstemmelse med denne forordning, 
hvis transportvirksomheden kan forelægge 
klar dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

Or. pt

Ændringsforslag 413
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF). 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag



PE618.216v01-00 106/124 AM\1146629DA.docx

DA

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en 
ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den reelle forudgående 
internationale transport.

Or. nl

Ændringsforslag 414
Francisco Assis

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

National godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en 
ikkehjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

Godskørsel, der udføres i 
værtsmedlemsstaten af en ikke-
hjemmehørende transportvirksomhed, 
anses kun for at være i overensstemmelse 
med denne forordning, hvis 
transportvirksomheden kan forelægge klar 
dokumentation for den forudgående 
internationale transport.

Or. pt

Ændringsforslag 415
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) I stk. 3 tilføjes følgende litraer:

d) adresse og dato for overtagelsen af 
varerne samt den adresse, hvor varerne 
skal leveres, og den skønnede dato for 
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leveringen

ga) det forventede antal af, identitet og 
nationalitet for chauffører, de lande, 
hvorfra chaufførerne normalt udfører 
deres arbejde som led i deres arbejdsaftale 
og chaufførernes arbejdsgivere, hvis ikke 
det er transportvirksomheden

gb) den lovgivning, der finder anvendelse 
på ansættelseskontrakten

gc) den forventede varighed af og den 
planlagte begyndelses- og slutdato for 
transporten

Or. en

Begrundelse

For bedre at føre tilsyn med chaufførers sociale betingelser og regler om udstationerede 
arbejdstagere bør disse oplysninger tilføjes.

Ændringsforslag 416
Jens Nilsson, Karoline Graswander-Hainz, Kathleen Van Brempt

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen. 
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3. 
Denne dokumentation, helst i form af 
eCMR, skal foreligge før starttidspunktet 
for den igangværende transport.
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Or. en

Ændringsforslag 417
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal opbevares om bord i køretøjet og 
skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende 
yderligere dokumentation, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 418
Inés Ayala Sender

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen. 
Medlemsstaterne accepterer, at 
dokumentationen forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
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direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 419
Nicola Caputo

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal opbevares om bord i køretøjet og
skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen. 
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende 
yderligere dokumentation, jf. stk. 3.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 8, stk. 4, kan de kontrollerende myndigheder stadig ikke forlange 
yderligere dokumentation ved kontrol af overensstemmelsen med cabotagereglerne, såsom 
forudgående anmeldelse af hver enkelt cabotagekørsel. Dette vil forlænge den nuværende 
situation i en uendelighed, hvor vejinspektørerne skal sammenligne og krydstjekke uensartede 
dokumenter og data for at fastslå, om cabotagereglerne overholdes. Forslaget indeholder 
heller ingen pligt til at opbevare dokumentation om bord i køretøjet! Kun ni medlemsstater 
anvender elektroniske fragtbreve.
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Ændringsforslag 420
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen. 
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR eller IMI*. 
Under vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 421
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten i 
løbet af vejkontrollen. Dokumentationen 
kan forelægges eller fremsendes 
elektronisk i et reviderbart struktureret 
format, der kan anvendes direkte til 
elektronisk lagring og behandling, f.eks. 
eCMR*. Under vejkontrollen må føreren 
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vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

kontakte hovedkontoret, transportlederen 
eller en anden person, der kan fremsende 
den nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Or. de

Ændringsforslag 422
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen.
Dokumentationen kan forelægges eller 
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den 
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Den dokumentation, der henvises til i stk. 
3, skal forelægges for eller fremsendes til 
kontrolpersonalet i værtsmedlemsstaten på 
anmodning og i løbet af vejkontrollen. 
Dokumentationen forelægges eller
fremsendes elektronisk i et reviderbart 
struktureret format, der kan anvendes 
direkte til elektronisk lagring og 
behandling, f.eks. eCMR*. Under 
vejkontrollen må føreren kontakte 
hovedkontoret, transportlederen eller en 
anden person, der kan fremsende den
nødvendige dokumentation, jf. stk. 3.

Or. es

Ændringsforslag 423
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende indsættes som stk. 
4b:
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4b. For at bevise, at betingelserne i denne 
artikel er opfyldt, kontrollerer de 
kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor cabotagekørslen 
foregår, følgende:

a) takografens data for den pågældende 
dag og de foregående 56 dage

b) de elektroniske fragtbreve for den 
pågældende dag og de foregående 56 dage

c) den i stk. 5a (ny) nævnte underretning.

Or. en

Ændringsforslag 424
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Følgende stykke indsættes:

5a. For at sikre effektiv tilsyn med 
overholdelsen af denne forordning skal 
vejtransportvirksomheder skriftligt 
underrette de relevante kompetente 
nationale myndigheder i den medlemsstat, 
hvor cabotagekørslen foregår, senest ved 
påbegyndelsen af den pågældende 
cabotagekørsel og på (et af) de officielle 
sprog i værtsmedlemsstaten eller et andet 
eller andre sprog, der accepteres af 
værtsmedlemsstaten, ved hjælp af en 
erklæring med de relevante oplysninger, 
der er nødvendige for at sikre en effektiv 
kontrol af cabotagekørsel, herunder 
mindst følgende:

a) afsenderens identitet

b) den anslåede varighed af 
cabotagekørslen

c) følgende oplysninger om de enkelte 
chauffører: navn, bopælsmedlemsstat, 
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den medlemsstat, hvor 
ansættelseskontrakten er registreret, den 
medlemsstat, hvor der betales 
socialsikringsbidrag, samt 
socialforsikrings- eller sygekassenummer;

Or. en

Ændringsforslag 425
Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Miltiadis Kyrkos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 9 indsættes følgende som 
litra ea:

ea) indkomstskat

Or. en

Ændringsforslag 426
Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5a) I artikel 9 indsættes følgende som 
litra ea:

"ea) anvendelse af de regler, der er afledt 
af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om ændring af direktiv 
2006/22/EF for så vidt angår 
håndhævelseskravene og om fastsættelse 
af særlige regler med hensyn til direktiv 
96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om 
udstationering af førere i 
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vejtransportsektoren."

Or. en

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

Begrundelse

Alle krav til sektoren bør kun være afledt af lex specialis.

Ændringsforslag 427
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Køretøjer, der anvendes til 
cabotagekørsel skal medføre alle 
fragtbreve for de enkelte transporter i 
papirudgave eller i elektronisk form. 
Føreren foreviser straks kontrolpersonalet 
i værtslandet de fragtbreve, der dækker 
hele hans virksomhed i de 60 dage forud 
for kontroldagen.

Or. en

Begrundelse

Formålet er at styrke kapaciteten til kontrol af cabotagekørsel, især i mangel af en intelligent 
takograf, der gør det muligt at registrere grænsepassager, og at bekæmpe svig ved at 
kontrollere, at der er overensstemmelse mellem de forskellige dokumenter.

Ændringsforslag 428
Georges Bach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) I artikel 9 indsættes følgende som 
litra ea:

ea) mindsteløn og betalt ferie som fastsat i 
artikel 3, stk. 1, første afsnit, litra b) og c), 
i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF.

Or. en

Ændringsforslag 429
Jens Nilsson

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – stk. 1 – litra ea (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) I artikel 9 indsættes følgende som 
litra ea:

ea) aflønning i henhold til national 
lovgivning og/eller praksis.

Or. en

Ændringsforslag 430
Merja Kyllönen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 9 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 9 indsættes følgende som 
litra ea:

ea) udstationering af arbejdstagere

Or. en
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Ændringsforslag 431
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Angel 
Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7) Følgende indsættes som artikel 
10a:

udgår

"Artikel 10a

Kontrolforanstaltninger

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan 
måde, at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 
% af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen 
af denne andel er den samlede 
cabotagekørsel i den pågældende 
medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 
som oplyst af Eurostat.

2. Medlemsstaterne målretter kontrollen 
mod virksomheder, der er klassificeret i 
en højere risikoklasse for så vidt angår 
overtrædelse af de bestemmelser i dette
kapitel, der gælder for dem. Med henblik 
herpå behandler medlemsstaterne inden 
for det risikoklassificeringssystem, der er 
indført i henhold til artikel 9 i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2006/22/EF*** og udvidet i henhold til 
artikel 12 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 
1071/2009****, risikoen for sådanne 
overtrædelser som en selvstændig risiko.

3. Medlemsstaterne gennemfører mindst 
tre gange om året samordnet vejkontrol af 
cabotagekørsel. Denne kontrol 
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gennemføres samtidigt i to eller flere 
medlemsstater af de nationale 
myndigheder med ansvar for 
håndhævelsen af reglerne for 
vejtransport, som hver især udfører 
kontrollen på deres egen medlemsstats 
område. De nationale kontaktpunkter, der 
er udpeget i henhold til artikel 18, stk. 1, i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og 
arten af de konstaterede overtrædelser, 
efter at den samordnede vejkontrol har 
fundet sted.

______________________

*** Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om 
minimumsbetingelser for gennemførelse 
af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 
og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til 
sociale bestemmelser inden for 
vejtransportvirksomhed (EUT L 102 af 
11.4.2006, s. 35).

**** Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler om 
betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af 
Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51).

Or. en

Ændringsforslag 432
Mark Demesmaeker, Helga Stevens

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 

1. Den enkelte medlemsstat har 
ansvaret for at følge en effektiv 
håndhævelsespolitik på sit område. Som 
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kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

led i den politik tilrettelægger den 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

Or. nl

Ændringsforslag 433
Karima Delli, Bas Eickhout

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 8 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 10 % fra den 
1. januar 2022. Grundlaget for beregningen 
af denne andel er den samlede 
cabotagekørsel i den pågældende 
medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 
som oplyst af Eurostat.

Or. en

Ændringsforslag 434
Izaskun Bilbao Barandica

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 5 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 10 % fra den 
1. januar 2022. Grundlaget for beregningen 
af denne andel er den samlede 
cabotagekørsel i den pågældende 
medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 
som oplyst af Eurostat.

Or. es

Ændringsforslag 435
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 4 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 6 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

Or. es

Ændringsforslag 436
Dieter-Lebrecht Koch
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 4 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 5 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

Or. de

Ændringsforslag 437
Daniela Aiuto, Rosa D'Amato

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 2 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 3 % fra den 1. 
januar 2022. Grundlaget for beregningen af 
denne andel er den samlede cabotagekørsel 
i den pågældende medlemsstat målt i 
tonkilometer i år t-2, som oplyst af 
Eurostat.

1. Hver medlemsstat tilrettelægger 
kontrolforanstaltninger på en sådan måde, 
at der fra den 1. januar 2020 i hvert 
kalenderår foretages kontrol af mindst 5 % 
af alle cabotagekørsler udført på deres 
område. Andelen af cabotagekørsler, der 
kontrolleres, øges til mindst 10 % fra den 
1. januar 2022. Grundlaget for beregningen 
af denne andel er den samlede 
cabotagekørsel i den pågældende 
medlemsstat målt i tonkilometer i år t-2, 
som oplyst af Eurostat.

Or. it
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Ændringsforslag 438
Luis de Grandes Pascual

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne gennemfører 
mindst tre gange om året samordnet 
vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 
kontrol gennemføres samtidigt i to eller 
flere medlemsstater af de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af reglerne for vejtransport, som hver især 
udfører kontrollen på deres egen 
medlemsstats område. De nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og arten 
af de konstaterede overtrædelser, efter at 
den samordnede vejkontrol har fundet sted.

3. Medlemsstaterne gennemfører 
mindst seks gange om året samordnet 
vejkontrol af cabotagekørsel, eventuelt 
samtidigt med den kontrol, der udføres i 
overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 
2006/22/EF. Denne kontrol gennemføres 
samtidigt i to eller flere medlemsstater af 
de nationale myndigheder med ansvar for 
håndhævelsen af reglerne for vejtransport, 
som hver især udfører kontrollen på deres 
egen medlemsstats område. De nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og arten 
af de konstaterede overtrædelser, efter at 
den samordnede vejkontrol har fundet sted.

Or. es

Ændringsforslag 439
Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne gennemfører 
mindst tre gange om året samordnet 
vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 
kontrol gennemføres samtidigt i to eller 
flere medlemsstater af de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af reglerne for vejtransport, som hver især 
udfører kontrollen på deres egen 
medlemsstats område. De nationale 

3. Medlemsstaterne gennemfører 
mindst tre gange om året samordnet og 
vilkårlig vejkontrol af cabotagekørsel. 
Denne kontrol gennemføres samtidigt i to 
eller flere medlemsstater af de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af reglerne for vejtransport, som hver især 
udfører kontrollen på deres egen 
medlemsstats område. De nationale 
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kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og arten 
af de konstaterede overtrædelser, efter at 
den samordnede vejkontrol har fundet sted.

kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og arten 
af de konstaterede overtrædelser, efter at 
den samordnede vejkontrol har fundet sted.

Or. en

Ændringsforslag 440
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 10a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne gennemfører 
mindst tre gange om året samordnet 
vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 
kontrol gennemføres samtidigt i to eller 
flere medlemsstater af de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af reglerne for vejtransport, som hver især 
udfører kontrollen på deres egen 
medlemsstats område. De nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og arten 
af de konstaterede overtrædelser, efter at 
den samordnede vejkontrol har fundet sted.

3. Medlemsstaterne gennemfører 
mindst fire gange om året samordnet 
vejkontrol af cabotagekørsel. Denne 
kontrol gennemføres samtidigt i to eller 
flere medlemsstater af de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af reglerne for vejtransport, som hver især 
udfører kontrollen på deres egen 
medlemsstats område. De nationale 
kontaktpunkter, der er udpeget i henhold til 
artikel 18, stk. 1, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009****, 
udveksler oplysninger om antallet og arten 
af de konstaterede overtrædelser, efter at 
den samordnede vejkontrol har fundet sted.

Or. de

Ændringsforslag 441
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1072/2009
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Artikel 14 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 14a udgår

Or. en

Ændringsforslag 442
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Evžen Tošenovský, Richard 
Sulík, Angel Dzhambazki

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 14 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansvar udgår

Or. en

Ændringsforslag 443
Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, 
Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski, Czesław Hoc, Angel Dzhambazki, Evžen 
Tošenovský, Richard Sulík

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 14 a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 
for afsendere, speditører, kontrahenter og 
underleverandører for manglende 
overholdelse af kapitel II og III, når disse 
bevidst afgiver ordre på 
transporttjenesteydelser, som indebærer 
overtrædelser af denne forordning.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 444
Dieter-Lebrecht Koch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 14a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 
for afsendere, speditører, kontrahenter og 
underleverandører for manglende 
overholdelse af kapitel II og III, når disse 
bevidst afgiver ordre på 
transporttjenesteydelser, som indebærer 
overtrædelser af denne forordning.

Medlemsstaterne indfører afskrækkende 
sanktioner over for afsendere, speditører, 
kontrahenter og underleverandører for 
manglende overholdelse af kapitel II og III, 
når disse bevidst afgiver ordre på 
transporttjenesteydelser, som indebærer 
overtrædelser af denne forordning.

Or. de

Ændringsforslag 445
Claudia Țapardel

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8
Forordning (EF) 1072/2009
Artikel 14 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 
for afsendere, speditører, kontrahenter og 
underleverandører for manglende 
overholdelse af kapitel II og III, når disse 
bevidst afgiver ordre på 
transporttjenesteydelser, som indebærer 
overtrædelser af denne forordning.

Medlemsstaterne indfører sanktioner over 
for afsendere, speditører, kontrahenter og 
underleverandører for manglende 
overholdelse af kapitel II og III, når disse 
afgiver ordre på transporttjenesteydelser, 
som indebærer overtrædelser af denne 
forordning.

Or. en
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