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Ændringsforslag 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, for 
S&D-Gruppen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Ændringsforslag 17
Emilie Turunen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag.

Or. en

Begrundelse

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
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the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Ændringsforslag 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
–

Forslag om forkastelse

Europa-Parlamentet forkaster 
Kommissionens forslag. 

Or. pt

Begrundelse

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

Ændringsforslag 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, for S&D-Gruppen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Mobile arbejdstagere, som ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for 

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 
2006 om harmonisering af visse sociale 
bestemmelser inden for vejtransport1, bør 
være omfattet af nærværende direktivs 
anvendelsesområde.
1 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at nogle mobile arbejdstagere ikke er omfattet af anvendelsesområdet for 
forordning 561/2006/EF om køre- og hviletider og heller ikke af arbejdstidsdirektivets 
anvendelsesområde, fører på den ene side til konkurrenceforvridning og på den anden side til 
en svækkelse af trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 20
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/15/EF af 11. marts 2002 om 
tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, 
der udfører mobile vejtransportaktiviteter, 
stiller mindstekrav til, hvordan arbejdstiden 
skal tilrettes med det formål at forbedre 
sundheds- og sikkerhedsbeskyttelsen for 
personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter, forbedre 
trafiksikkerheden og gøre 
konkurrencevilkårene mere ensartede.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/15/EF af 11. marts 2002 om 
tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, 
der udfører mobile vejtransportaktiviteter, 
stiller mindstekrav til, hvordan arbejdstiden 
skal tilrettes med det formål at forbedre 
sundheds- og sikkerhedsbeskyttelsen for 
personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter, forbedre 
trafiksikkerheden og gøre 
konkurrencevilkårene mere ensartede. 
Direktivet opstiller allerede mindstekrav, 
eftersom dets gennemførelse hverken må 
føre til et lavere beskyttelsesniveau for 
arbejdstagerne eller mindske 
overholdelsen af gunstigere krav, der 
måtte gælde i de enkelte medlemsstater i 
medfør af den generelle 
arbejdsmarkedslovgivning eller kollektive 
overenskomster;
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Or. pt

Ændringsforslag 21
Marian Harkin

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Kommissionen og medlemsstaterne 
bør udveksle bedste praksis for at 
identificere og fjerne "falsk" selvstændig 
beskæftigelse. 

Or. en

Ændringsforslag 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, for S&D-Gruppen

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Medlemsstaternes forskellige 
fortolkning, anvendelse og håndhævelse af 
bestemmelserne i direktiv 2002/15/EF og 
transportvirksomhedernes og chaufførernes 
manglende efterlevelse af 
mindstenormerne for arbejdstid medfører, 
at konkurrencen fordrejes, og at 
chaufførernes sikkerhed og sundhed sættes
på spil.

(6) Medlemsstaternes forskellige 
fortolkning, anvendelse og utilstrækkelige 
håndhævelse af bestemmelserne i direktiv 
2002/15/EF og transportvirksomhedernes 
og chaufførernes manglende efterlevelse af 
mindstenormerne for arbejdstid medfører, 
at konkurrencen fordrejes, og at 
chaufførernes sikkerhed og sundhed sættes 
på spil.

Or. en

Begrundelse

For at opnå en mere rimelig konkurrence skal medlemsstaterne håndhæve bestemmelserne i 
direktiv 2002/15/EF bedre.
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Ændringsforslag 23
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6a) Der bør foretages registrering af 
ethvert tilfælde eller forværring af antallet 
af proformaselvstændige, som udgør en 
alvorlig hindring for bestræbelserne på at 
tilvejebringe ensartede vilkår på 
arbejdsmarkedet og desuden forværrer 
situationen med hensyn til sort arbejde, 
eftersom de pågældende arbejdstagere 
ikke indbetaler arbejdsgiverbidrag.  Der 
skal træffes de nødvendige 
foranstaltninger for at imødegå 
fænomenet på nationalt og europæisk 
niveau ved en intensivering af kontrollen 
og ved indførelse af sanktioner over for de 
pågældende arbejdsgivere. 

Or. el

Begrundelse

Det er vigtigt aktivt at bekæmpe fænomenet med proformabeskæftigelse, idet der er tale om en 
form for sort arbejde, der har en negativ indflydelse på de sociale sikringsorganers indtægter.

Ændringsforslag 24
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at 
selvstændige chauffører ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

udgår

Or. it
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Begrundelse

Selvstændige bør være omfattet af direktivets bestemmelser om arbejdstid.

Ændringsforslag 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, for S&D-Gruppen, 
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at 
selvstændige chauffører ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at 
selvstændige chauffører bør være omfattet 
af direktiv 2002/15/EF.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens 2007-beretning (KOM(2007)0266) anbefaler at de selvstændige medtages 
under direktivets anvendelsesområde og opregner i afsnit 3.2 alle argumenterne for, at de 
selvstændige chauffører bør være omfattet: for lang arbejdstid for selvstændige med en 
betydelig del fysisk arbejde, hvilket medvirker til træthed, som har en indlysende 
sammenhæng med trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 26
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at
selvstændige chauffører ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

(7) Det er også i den almene interesse, at 
bestemmelserne om arbejds-, køre- og 
hviletider ligeledes finder anvendelse på 
alle erhvervschauffører, herunder
selvstændige chauffører, for at garantere 
deres sikkerhed samt 
færdselssikkerheden.

Or. pt
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Ændringsforslag 27
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at
selvstændige chauffører ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

(7) Eftersom bestemmelserne i direktiv 
2002/15/EF først gælder for selvstændige 
chauffører fra den 23. marts 2009, er det 
for tidligt at foretage en endelig 
evaluering af konsekvenserne af 
udvidelsen af direktivets 
anvendelsesområde til selvstændige 
chauffører. Inden der foretages en 
udelukkelse af selvstændige chauffører 
fra direktivets anvendelsesområde, bør der 
derfor forelægges en beretning fra 
Kommissionen om gennemførelsen af 
direktivet i medlemsstaterne. 

Or. de

Begrundelse

For at sikre trafiksikkerheden og beskytte chaufførernes sundhed skal selvstændige chauffører 
forblive omfattet af direktiv 2002/15/EF. Hvad angår trafiksikkerheden og de andre 
trafikanter spiller det ingen rolle, hvorvidt en udmattet fører af et tungt køretøj er selvstændig 
eller ej.  Direktivets bestemmelser har fundet anvendelse for uafhængige chauffører i under et 
år, og en analyse af konsekvenserne af direktivets anvendelse på selvstændige chauffører er 
nødvendig, inden der foretages en ændring af direktivet.

Ændringsforslag 28
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at 
selvstændige chauffører ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at 
selvstændige vognmænd fortsat ikke bør 
være omfattet af direktiv 2002/15/EF.
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Or. de

Begrundelse

Ordet "vognmænd" præciserer, at de selvstændige chauffører er reelle iværksættere og ikke 
"falske selvstændige chauffører". Selvstændige vognmænd har hidtil ikke været omfattet af 
arbejdstidsindskrænkninger. Formuleringen "fortsat ikke bør være" tydeliggør dette i 
modsætning til udtrykket "ikke bør være".

Ændringsforslag 29
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) Selvstændige er i øjeblikket ikke 
omfattet af arbejdstidsindskrænkninger 
inden for nogen sektorer. Det frie og 
ansvarlige valg er et af de centrale 
kendetegn for selvstændige.  Denne frihed 
bør bevares i alle sektorer.

Or. de

Begrundelse

Kendetegnet for selvstændige erhvervsdrivende bør endnu engang præciseres. Selvstændige 
udgør en vigtig bestanddel af den europæiske økonomi. Denne betragtning viser klart, at 
Europa-Parlamentet ikke har til hensigt at begrænse deres erhvervsfrihed.

Ændringsforslag 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, for S&D-Gruppen

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat 
advare selvstændige chauffører om, at 
urimeligt lange arbejdstider, 
utilstrækkelig hvile og et uregelmæssigt 
arbejdsmønster skader både den 
personlige sundhed og sikkerhed og 

udgår
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trafiksikkerheden.

Or. en

Begrundelse

Dette afsnit er ikke længere nødvendigt, hvis de selvstændige chauffører bliver omfattet af 
direktivet.

Ændringsforslag 31
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat advare 
selvstændige chauffører om, at urimeligt 
lange arbejdstider, utilstrækkelig hvile og 
et uregelmæssigt arbejdsmønster skader 
både den personlige sundhed og sikkerhed 
og trafiksikkerheden.

(8) Medlemsstaterne bør fortsat advare 
selvstændige chauffører om, at urimeligt 
lange arbejdstider, utilstrækkelig hvile og 
et uregelmæssigt arbejdsmønster skader 
både den personlige sundhed og sikkerhed 
og trafiksikkerheden. Det er desuden 
vigtigt, at medlemsstaterne gør en indsats 
for at bekæmpe proformaselvstændige og 
sikre, at der ikke er tale om usikre 
ansættelsesforhold, når det arbejde, der 
skal udføres, er varigt. 

Or. pt

Ændringsforslag 32
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat 
advare selvstændige chauffører om, at 
urimeligt lange arbejdstider, 
utilstrækkelig hvile og et uregelmæssigt 
arbejdsmønster skader både den 
personlige sundhed og sikkerhed og 

(8) Eftersom selvstændige chauffører er 
omfattet af anvendelsesområdet for 
forordning (EØF) nr. 3820/85, men ikke 
er omfattet af anvendelsesområdet for 
direktiv 93/104/EF, bør de fortsat være 
omfattet af nærværende direktivs 
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trafiksikkerheden. anvendelsesområde.

Or. de

Begrundelse

For at sikre trafiksikkerheden og beskytte chaufførernes sundhed skal selvstændige chauffører 
forblive omfattet af direktiv 2002/15/EF. Hvad angår trafiksikkerheden og de andre 
trafikanter spiller det ingen rolle, hvorvidt en udmattet fører af et tungt køretøj er selvstændig 
eller ej.  Direktivets bestemmelser har fundet anvendelse for uafhængige chauffører i under et 
år, og en analyse af konsekvenserne af direktivets anvendelse på selvstændige chauffører er 
nødvendig, inden der foretages en ændring af direktivet.

Ændringsforslag 33
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat advare 
selvstændige chauffører om, at urimeligt 
lange arbejdstider, utilstrækkelig hvile og 
et uregelmæssigt arbejdsmønster skader 
både den personlige sundhed og sikkerhed 
og trafiksikkerheden.

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat advare 
selvstændige vognmænd om, at urimeligt 
lange arbejdstider, utilstrækkelig hvile og 
et uregelmæssigt arbejdsmønster skader 
både den personlige sundhed og sikkerhed 
og trafiksikkerheden.

Or. de

Begrundelse

Ordet "vognmænd" præciserer, at de selvstændige chauffører er reelle iværksættere og ikke 
"falske selvstændige chauffører".

Ændringsforslag 34
Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat advare 
selvstændige chauffører om, at urimeligt 

(8) Medlemsstaterne bør dog fortsat advare 
selvstændige chauffører om, at urimeligt 
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lange arbejdstider, utilstrækkelig hvile og 
et uregelmæssigt arbejdsmønster skader 
både den personlige sundhed og sikkerhed 
og trafiksikkerheden.

lange arbejdstider, utilstrækkelig hvile og 
et uregelmæssigt arbejdsmønster skader 
både den personlige sundhed og sikkerhed 
og trafiksikkerheden. Overtræder en 
selvstændig chauffør bestemmelserne om 
køre- og hviletider i medfør af forordning 
(EF) nr. 561/2006 i et sådant omfang, at 
der er grund til at formode, at den 
selvstændige chaufførs øvrige 
arbejdsrytmer kan være til fare for 
trafiksikkerheden, træffer 
medlemsstaterne passende 
foranstaltninger for at analysere disse 
arbejdsrytmer og eventuelt pålægge 
chaufføren sanktioner i henhold til den 
nationale lovgivning.

Or. en

Begrundelse

Une violation grave des temps de conduite et de repos par un conducteur indépendant peut 
indiquer que celui-ci travaille par ailleurs selon des rythmes qui ont des effets néfastes sur la 
sécurité routière. Dans la plupart des États membres, la conduite en état de fatigue est 
punissable. Par conséquent, si un conducteur indépendant transgresse les dispositions en 
matière de temps de conduite et de repos dans une mesure qui peut laisser supposer que 
d'autres rythmes de travail de ce conducteur risquent également d'avoir des effets néfastes sur 
la sécurité routière, cette situation doit faire l'objet d'une enquête et être sanctionnée.

Ændringsforslag 35
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) For at forbedre trafiksikkerheden og 
på grund af ændringer i godstransportens 
struktur bør det overvejes at udvide 
forordning (EF) nr. 561/2006 til også at 
omfatte chauffører med køretøjer på 
under 3,5 ton, f.eks. køretøjer med en 
vægt på over 2,8 ton, hvis en 
konsekvensanalyse taler herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 36
Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Eftersom af- og pålæsning er en del 
af chaufførens arbejde, der kan medføre 
træthed, bør det overvejes, om det er 
muligt at medtage disse aktiviteter som en 
del af køretiden. Af hensyn til direktivets 
gennemførelse bør Kommissionen 
opfordres til at undersøge muligheden for 
automatisk at registrere den tid, der 
medgår til af- og pålæsning, med en 
digital fartskriver. 

Or. en

Begrundelse

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Ændringsforslag 37
Veronica Lope Fontagné

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Med henblik på en forbedring af 
trafiksikkerheden bør det undersøges, om 
det er muligt at ændre forordning (EF) 
nr. 561/2006 for at gøre hvile hviletiderne 
mere fleksible, så de chauffører, som 
befordrer gods, uden at overskride 
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begrænsningen om 90 køretimer i løbet af 
to uger og under overholdelse af de 
pågældende daglige og ugentlige 
hviletider, kan gennemføre op til 12 
daglige køreperioder, inden de er 
forpligtede til at gennemføre en ugentlig 
hviletid. 

Or. es

Begrundelse

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Ændringsforslag 38
Csaba Sógor

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Alle chauffører, mobile 
arbejdstagere og selvstændige chauffører 
er omfattet af forordning (EF) nr. 
561/2006 om harmonisering af visse 
sociale bestemmelser inden for 
vejtransport. Det er i alles interesse, at 
disse bestemmelser om køre- og hviletider 
for alle chauffører gennemføres korrekt, 
at deres gennemførelse kontrolleres 
effektivt og at overtrædelser af 
forpligtelserne i nærværende forordning 
straffes på passende vis.

Or. hu
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Ændringsforslag 39
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 a) Udvidelsen af anvendelsesområdet 
for forordning (EF) nr. 561/2006 til 
køretøjer på under 3,5 ton er i klar 
modstrid med EU's erklærede mål om 
konsekvent at mindske bureaukratiet. I 
EU tilstræbes der ikke nogen udvidelse af 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 561/2006 til køretøjer på under 3,5 
ton. 

Or. de

Begrundelse

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Ændringsforslag 40
Csaba Sógor

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8 b) For at øge trafiksikkerheden og på 
grund af ændringer i godstransportens 
struktur bør det overvejes at udvide 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 561/2006 til også at omfatte 
chauffører med køretøjer på under 3,5 
ton, der anvendes som erhvervskøretøjer.

Or. hu
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Ændringsforslag 41
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fællesskabets lovgivning virker kun 
effektivt, hvis den gennemføres i alle 
medlemsstater, anvendes ensartet over for 
alle berørte aktører og kontrolleres 
regelmæssigt og effektivt.

(10) Unionens lovgivning virker kun 
effektivt, hvis den gennemføres korrekt i 
alle medlemsstater, anvendes ensartet over 
for alle berørte aktører og kontrolleres 
regelmæssigt og effektivt, og hvis 
overtrædelser straffes i henhold til 
gældende regler i medlemsstaterne.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til nærhedsprincippet bør sanktioner, der allerede anvendes i EU's medlemsstater 
for overtrædelser af arbejdstidsbestemmelserne, ikke erstattes af EU-bestemmelser om 
sanktionsmekanismer. Overtrædelser bør straffes i henhold til gældende nationale regler.

Ændringsforslag 42
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fællesskabets lovgivning virker kun 
effektivt, hvis den gennemføres i alle 
medlemsstater, anvendes ensartet over for 
alle berørte aktører og kontrolleres 
regelmæssigt og effektivt.

(10) Fællesskabets lovgivning virker kun 
effektivt, hvis den gennemføres korrekt i 
alle medlemsstater, anvendes ensartet over 
for alle berørte aktører og kontrolleres 
regelmæssigt og effektivt, og hvis der 
træffes hensigtsmæssige foranstaltninger 
i tilfælde af overtrædelser.

Or. en
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Ændringsforslag 43
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fællesskabets lovgivning virker kun 
effektivt, hvis den gennemføres i alle 
medlemsstater, anvendes ensartet over for 
alle berørte aktører og kontrolleres 
regelmæssigt og effektivt.

(10) Fællesskabets lovgivning virker kun 
effektivt, hvis den gennemføres i alle 
medlemsstater, anvendes ensartet over for 
alle berørte aktører og evalueres og 
kontrolleres regelmæssigt og effektivt.

Or. el

Begrundelse
Evalueringen er af ganske særlig betydning, idet den udgør et kriterium for eventuelle 
fremtidige korrigerende foranstaltninger.

Ændringsforslag 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) At overvåge efterlevelsen er en 
kompliceret opgave med mange 
involverede og forudsætter derfor, at 
medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen og hinanden.

(11) At overvåge efterlevelsen er en 
kompliceret opgave med mange 
involverede og forudsætter derfor, at 
oplysningerne foreligger rettidigt, at der 
gennemføres en samordning, og at 
medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen og hinanden.

Or. bg
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Ændringsforslag 45
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) At overvåge efterlevelsen er en 
kompliceret opgave med mange 
involverede og forudsætter derfor, at 
medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen og hinanden.

(11) At overvåge efterlevelsen er en 
kompliceret opgave med mange 
involverede og forudsætter derfor, at 
medlemsstaterne samarbejder med 
Kommissionen og hinanden. Der bør 
derfor tages hensyn til bidraget fra 
arbejdsmarkedets parter med 
hensyn til overvågningen af 
overholdelse og gennemførelse.

Or. en

Ændringsforslag 46
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Medlemsstaterne bør sikre, at 
arbejdsmarkedets parter i væsentligt 
omfang inddrages i kontrollen med, at 
direktiv 2002/15/EF overholdes og i 
proceduren for evalueringen af 
resultaterne samt i 
informationsproceduren. 

Or. el
Begrundelse

Arbejdsmarkedets parters inddragelse på alle niveauer er meget vigtig. De bør deltage i 
kontrollen med anvendelsen og overholdelsen af direktivet og i procedurerne for evaluering 
og information med anvendelse af de midler til information og kommunikation, som de råder 
over. På denne måde vil de kompetente myndigheder kunne råde over mere generel og 
udtømmende information om de fremskridt, der opnås med direktivet, og med 
følgevirkningerne.



PE431.178v01-00 20/62 AM\805249DA.doc

DA

Ændringsforslag 47
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Derfor bør direktiv 2002/15/EF 
moderniseres for at rette op på manglerne i 
gennemførelsen, anvendelsen og 
håndhævelsen af reglerne ved at 
tydeliggøre dets anvendelsesområde, styrke 
det administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne og fremme udvekslingen 
af oplysninger og god praksis.

(12) Derfor bør direktiv 2002/15/EF 
moderniseres for effektivt at rette op på 
manglerne i gennemførelsen, anvendelsen 
og håndhævelsen af reglerne ved at 
tydeliggøre dets anvendelsesområde, i 
betydeligt omfang styrke det 
administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne om i videst muligt 
omfang at begrænse overflødige 
administrative byrder og fremme 
udvekslingen af oplysninger og god 
praksis.

Or. el

Begrundelse
Kontrollen bør være effektiv og jævnsides hermed så vidt muligt begrænse de administrative 
byrder. Medlemsstaterne bør samarbejde maksimalt for at sikre en positiv anvendelse af 
direktivet og en fuldstændig overholdelse af det.

Ændringsforslag 48
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Derfor bør direktiv 2002/15/EF 
moderniseres for at rette op på manglerne i 
gennemførelsen, anvendelsen og 
håndhævelsen af reglerne ved at 
tydeliggøre dets anvendelsesområde, styrke 
det administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne og fremme udvekslingen 
af oplysninger og god praksis.

(12) Derfor bør direktiv 2002/15/EF 
moderniseres for at rette op på manglerne i 
gennemførelsen, anvendelsen og 
håndhævelsen af reglerne ved at 
tydeliggøre dets anvendelsesområde, styrke 
det administrative samarbejde mellem 
medlemsstaterne og fremme udvekslingen 
af oplysninger og bedste praksis.

Or. en
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Ændringsforslag 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) Der bør udformes en europæisk 
ordning for udveksling af oplysninger for 
at forbedre dataudvekslingen. Dette vil 
kunne føre til, at arbejdstiden fremover 
også kan blive kontrolleret ved 
vejkontroller i en anden medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) Med henblik på en yderligere 
forbedring af trafiksikkerheden skal det 
undersøges, om de sociale bestemmelser, 
især forordning (EF) nr. 561/2006, bør 
gælde for alle forhold inden for 
vejtransporten, navnlig køretøjer under 
3,5 ton, der anvendes som 
erhvervskøretøjer.  

Or. en

Begrundelse

Med henblik på en forbedring af sikkerheden bør også køretøjer under 3,5 ton være omfattet 
af forordning (EF) 561/2006, der fastsætter bestemmelserne om køretid, pauser og 
hvileperioder, og helst også af direktiv 2002/15/EF. 
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Ændringsforslag 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) For at undgå at pålægge de 
selvstændige chauffører unødvendige 
administrative byrder, vil det være 
hensigtsmæssigt at begrænse deres pligt 
til dataregistrering til registrering ved 
hjælp af en fartskriver.

Or. en

Ændringsforslag 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen bør være beføjet til i 
overensstemmelse med TEUF-traktatens 
artikel 290 at vedtage delegerede 
retsakter, for så vidt angår hyppigheden 
af og fremgangsmåden for kontrollen med 
arbejdstiden.

Or. en

Ændringsforslag 53
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. -1 (nyt) 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(-1) Artikel 1 affattes således:
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"Sigtet med dette direktiv er at fastsætte 
minimumsforskrifter for tilrettelæggelse 
af arbejdstiden for at forbedre 
beskyttelsen af sikkerheden og sundheden 
for erhvervschauffører, der udfører 
mobile vejtransportaktiviteter, navnlig 
hvad angår pauser, hvileperioder og 
rådighedstid - uden at dette berører deres 
løn - samt forbedre færdselssikkerheden 
og tilnærme konkurrencevilkårene til 
hinanden."

Or. pt

Ændringsforslag 54
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten. Herunder gælder 
direktivet også for mobile arbejdstagere 
som defineret i artikel 3, litra d), andet 
punktum.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en 
medlemsstat og deltager i 
vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, 
hvis denne ikke finder anvendelse, af 
AETR-overenskomsten.

Or. en

Ændringsforslag 55
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

Herunder gælder direktivet også for mobile 
arbejdstagere som defineret i artikel 3, litra
d), andet punktum.

Herunder gælder direktivet også for
selvstændige chauffører som defineret i
artikel 3, litra e). Senest tre år efter den 
23. marts 2009 fremlægger Kommissionen 
en rapport for Europa-Parlamentet og 
Rådet.  Rapporten analyserer, hvilke 
konsekvenser undtagelsen fra direktivets 
anvendelsesområde for selvstændige 
chauffører har for færdselssikkerheden, 
konkurrencevilkårene, erhvervets struktur 
og de sociale aspekter. Der tages højde for 
situationen i de enkelte medlemsstater, for 
så vidt angår transporterhvervets struktur 
og vejtransporterhvervets arbejdsmiljø. På 
baggrund af rapporten forelægger 
Kommissionen et forslag, der tager sigte 
på enten  
- at fastsætte de nærmere bestemmelser 
for direktivets anvendelse på selvstændige 
chauffører, for så vidt angår visse 
kategorier af selvstændige chauffører, 
hvis virksomhed ikke omfatter 
transportaktiviteter i andre medlemsstater, 
og som af objektive grunde er underlagt 
lokale begrænsninger, som f.eks. 
beliggenhed i et randområde, lange 
interne afstande eller et særdeles 
konkurrencepræget miljø, eller 
- at selvstændige chauffører ikke omfattes 
af direktivet.

Or. de
Begrundelse

For at sikre trafiksikkerheden og beskytte chaufførernes sundhed skal selvstændige chauffører 



AM\805249DA.doc 25/62 PE431.178v01-00

DA

forblive omfattet af direktiv 2002/15/EF. Hvad angår trafiksikkerheden og de andre
trafikanter spiller det ingen rolle, hvorvidt en udmattet fører af et tungt køretøj er selvstændig 
eller ej.  Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006 er ikke tilstrækkelige. De regulerer 
den maksimalt tilladte køretid, pauser og minimumshviletid, men ikke den maksimale 
arbejdstid. Når det kun er "falske" selvstændige, der reguleres, må der hele tiden sondres 
mellem "ægte" og "falske" selvstændige, hvilket giver mulighed for at omgå lovgivningen. 

Ændringsforslag 56
Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

Herunder gælder direktivet også for mobile 
arbejdstagere som defineret i artikel 3, litra 
d), andet punktum.

Herunder gælder direktivet også for mobile 
arbejdstagere som defineret i artikel 3, litra 
d), andet punktum.

I dette direktiv betragtes enhver, der 
udfører mobile vejtransportaktiviteter, 
som en mobil arbejdstager, i medfør af 
artikel 3, litra d), medmindre 
vedkommende godtgør, at ingen af 
indikatorerne i artikel 3, litra d), andet 
afsnit, nr. i), ii), iii), iv) og v) passer på 
vedkommendes personlige situation.

Or. en
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Ændringsforslag 57
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 3820/85, eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

Herunder gælder direktivet også for mobile 
arbejdstagere som defineret i artikel 3, 
litra d), andet punktum.

Herunder gælder direktivet også for 
selvstændige chauffører.

Or. pt

Ændringsforslag 58
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten. Direktivet gælder også 
for selvstændige chauffører, der er 
omhandlet i direktivets artikel 3, litra e).  

Herunder gælder direktivet også for mobile Herunder gælder direktivet også for mobile 
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arbejdstagere som defineret i artikel 3, litra 
d), andet punktum.

arbejdstagere som defineret i artikel 3, litra 
d), andet punktum.

Or. it

Begrundelse
Arbejdstiderne bør gælde for alle personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, uanset 
om de er arbejdstagere eller selvstændige.

Ændringsforslag 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, for S&D-Gruppen et Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 3820/85, eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

Herunder gælder direktivet også for mobile 
arbejdstagere som defineret i artikel 3, 
litra d), andet punktum.

Herunder gælder direktivet for 
selvstændige chauffører fra den 23. marts 
2009.

Or. en

Begrundelse
Kommissionens 2007-beretning (KOM(2007)0266) anbefaler, at de selvstændige medtages 
under direktivets anvendelsesområde og opregner i afsnit 3.2 alle argumenterne for, at de 
selvstændige chauffører bør være omfattet: selvstændige chauffører arbejder ekstremt mange 
timer og med et væsentligt element af fysisk arbejde, som bidrager til at øge trætheden med 
åbenlyse konsekvenser for trafiksikkerheden.
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Ændringsforslag 60
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 a. Dette direktiv gælder ikke for 
selvstændige chauffører.

Or. de
Begrundelse

Selvstændige arbejder under eget ansvar, på egen risiko og tilrettelægger frit deres aktiviteter 
og arbejdstider. For megen regulering anfægter grundlæggende denne arbejdsmetode. EU 
har med henblik på at garantere trafiksikkerheden vedtaget regler for køre- og hviletid 
(forordning (EF) nr. 561/2006), der gælder for alle chauffører – selvstændige og ansatte – i 
hele Europa og fastsætter strenge regler for arbejdstid.  

Ændringsforslag 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, for S&D-Gruppen et Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra b
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) I stk. 2 og 3 ændres henvisningen til 
"direktiv 93/104/EF" til en henvisning til 
"direktiv 2003/88/EF".

udgår

Or. en
Begrundelse

Kommissionens 2007-beretning (KOM(2007)0266) anbefaler at de selvstændige medtages 
under direktivets anvendelsesområde og opregner i afsnit 3.2 alle argumenterne for, at de 
selvstændige chauffører bør være omfattet: selvstændige chauffører arbejder ekstremt mange 
timer og med et væsentligt element af fysisk arbejde, som bidrager til at øge trætheden med 
indlysende konsekvenser for trafiksikkerheden.
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Ændringsforslag 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, for S&D-Gruppen et Pascale 
Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) I stk. 4 ændres henvisningen til 
"forordning (EØF) nr. 3820/85" til en 
henvisning til "forordning (EF) nr. 
561/2006".

udgår

Or. en

Begrundelse
Kommissionens 2007-beretning (KOM(2007)0266) anbefaler at få de selvstændige ind under 
direktivets anvendelsesområde og opregner alle argumenterne i afsnit 3.2 for, at de 
selvstændige chauffører bør være omfattet: selvstændige chauffører arbejder ekstremt mange 
timer og med et væsentligt element af fysisk arbejde, som bidrager til at øge trætheden med 
åbenlyse konsekvenser for trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. udgår

Or. en

Begrundelse
Det er vigtigt at genindsætte den oprindelige ordlyd og anvende samme definition på 
arbejdstid for selvstændige chauffører med undtagelse af administrativt arbejde, der er 
vanskeligt at kontrollere.
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Ændringsforslag 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. a) Litra a), nr. 2, første punktum, affattes 
således:
"for selvstændige chauffører anvendes 
samme definition - idet der dog i 
forbindelse med nr. iii, iv, og v, taget 
under et beregnes en fast arbejdstid - på 
den periode mellem arbejdets 
påbegyndelse til dets afslutning, hvori den 
selvstændige chauffør er på sin 
arbejdsplads, til rådighed for kunden og 
udøver sine funktioner eller sine 
aktiviteter bortset fra generelt 
administrativt arbejde, der ikke specifikt 
knytter sig til den pågældende transport."

Or. en

Begrundelse

For at begrænse de selvstændige chaufførers administrative byrder kan de i forbindelse med 
de i nr. iii, iv) og v) beregne en fast arbejdstid. Den i nr. iii) omhandlede aktivitet, hjælp i 
forbindelse med passagerers ind- og udstigning af køretøjet, kan registreres ved hjælp af en 
digital fartskriver og bør derfor ikke medregnes i arbejdstiden.

Ændringsforslag 65
Ilda Figueiredo 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a
Direktiv 2002/15/EF
Article 3 – point a – sous-point 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. a) Følgende tekst tilføjes under litra b):

"Der skal tages højde for denne periode i 
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forbindelse med fastsættelsen af lønnen."

Or. pt

Ændringsforslag 66
Licia Ronzulli 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a 
Direktiv 2002/15/EF
Article 3 – point a – sous-point 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. a) Litra a), nr. 2, første punktum, affattes 
således: "For selvstændige chauffører 
anvendes samme definition - idet der dog i 
forbindelse med nr. i), iii), iv) og v) i 
denne artikel beregnes en fast arbejdstid -
på den periode mellem arbejdets 
påbegyndelse til dets afslutning, hvori den 
selvstændige chauffør er på sin 
arbejdsplads, til rådighed for kunden og 
udøver sine funktioner eller sine 
aktiviteter bortset fra generelt 
administrativt arbejde, der ikke specifikt 
knytter sig til den pågældende transport."

Or. it

Begrundelse
For at begrænse de selvstændiges administrative byrder kan de i forbindelse med de i punkt 
iii, iv og v beregne en fast arbejdstid.

Ændringsforslag 67
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra a 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. udgår
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Or. de

Begrundelse
For at sikre trafiksikkerheden og beskytte chaufførernes sundhed skal selvstændige chauffører 
forblive omfattet af direktiv 2002/15/EF. Hvad angår trafiksikkerheden og de andre 
trafikanter spiller det ingen rolle, hvorvidt en udmattet fører af et tungt køretøj er selvstændig 
eller ej.  Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006 er ikke tilstrækkelige. De regulerer 
den maksimalt tilladte køretid, pauser og minimumshvileperioder, men ikke den maksimale 
arbejdstid. Når det kun er "falske" selvstændige, der reguleres, må der hele tiden sondres 
mellem "ægte" og "falske" selvstændige, hvilket giver mulighed for at omgå lovgivningen. 

Ændringsforslag 68
Marian Harkin 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra a a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) "brugervirksomhed": enhver fysisk 
eller juridisk person, som en chauffør 
arbejder for og under dennes tilsyn og 
ledelse

Or. en

Ændringsforslag 69
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2 – litra b 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Til litra d) føjes følgende punktum: udgår
"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:



AM\805249DA.doc 33/62 PE431.178v01-00

DA

som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver
hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet
som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

Or. de

Begrundelse

For at sikre trafiksikkerheden og beskytte chaufførernes sundhed skal selvstændige chauffører 
forblive omfattet af direktiv 2002/15/EF. Hvad angår trafiksikkerheden og de andre 
trafikanter spiller det ingen rolle, hvorvidt en udmattet fører af et tungt køretøj er selvstændig 
eller ej.  Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006 er ikke tilstrækkelige. De regulerer 
den maksimalt tilladte køretid, pauser og minimumshvileperioder, men ikke den maksimale 
arbejdstid. Når det kun er "falske" selvstændige, der reguleres, må der hele tiden sondres 
mellem "ægte" og "falske" selvstændige, hvilket giver mulighed for at omgå lovgivningen. 

Ændringsforslag 70
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra b 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Til litra d) føjes følgende punktum: b) Litra h) affattes således:

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:

"h)  "Natperiode", en periode fastsat ved 
national lovgivning, mellem kl. 20.00 og 
kl. 7.00;"

i) som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver
ii) hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet
iii) som ikke er frit stillet til selv eller via 
et samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
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kunder."

Or. pt

Ændringsforslag 71
Veronica Lope Fontagné

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra b
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Til litra d) føjes følgende punktum: b) Til litra d) føjes følgende punktum:

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ganske vist ikke formelt 
er bundet til en arbejdsgiver ved en 
ansættelseskontrakt eller en anden form for 
arbejdsmæssigt hierarkisk 
afhængighedsforhold, men reelt har et 
ansættelsesforhold til en arbejdsgiver i 
medfør af medlemsstaternes lovgivning."

som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver
hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet
som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

Or. es

Ændringsforslag 72
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra b 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Til litra d) føjes følgende punktum: 2) Til litra d) føjes følgende punktum:
"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:

som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver

i som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver 
og/eller

hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet

ii. hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet, og/eller

som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

Or. el

Begrundelse
Denne formulering har det fortrin, at intet tilfælde lades ude af betragtning, og at 
spørgsmålet om proformabeskæftigelse er dækket på mere fyldestgørende vis.

Ændringsforslag 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra b 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men: 

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men for 
hvem der gælder en af følgende 
indikatorer:

i) som ikke er frit stillet til selv at som er underlagt en brugervirksomhed: 
som ikke er frit stillet til selv at 
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tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver tilrettelægge sit arbejdssted og sin 
arbejdstid og de relevante arbejdsopgaver 
eller er underlagt en anden parts ordrer 
og instruktioner i forbindelse med 
udførelsen af sit arbejde

ii) hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet

ii. hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet, og som er økonomisk, 
finansielt og socialt afhængig af arbejde 
udført for og af en virksomhed, der er ejet 
af en anden person, og som modtager 
følgende: periodisk betaling af løn, hvor 
denne udgør arbejdstagerens eneste eller 
primære indtægtskilde, betaling i 
naturalier såsom mad, logi eller transport, 
anerkendelse af rettigheder såsom 
ugentlig hvile og betalte feriedage, eller at 
den part, for hvem arbejdet udføres, 
betaler for rejseudgifter afholdt i 
forbindelse med arbejdets udførelse,

iii) som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

iii) som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

iiia) hvis arbejde i det væsentlige ligner 
det, der tidligere er udført for samme 
ordregiver
iiib) hvis arbejde består i levering af de 
redskaber, materialer og maskiner fra den 
person, som har anmodet om arbejdet
iiic) som ikke disponerer over det køretøj, 
der anvendes, enten som ejer eller 
gennem en leasingaftale.
Det påhviler i alle tilfælde den 
selvstændige chauffør selv at bevise, at 
han reelt har status som selvstændig."

Or. en

Begrundelse

For at kunne fungere effektivt skal definitionen af ”falske selvstændige” styrkes og ikke give 
nogen mulighed for misbrug og unddragelse fra lovgivningen samt være virkelig 
afskrækkende for de ”falske selvstændige”.
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Ændringsforslag 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at beholde definitionen af selvstændige, da dette forslag sigter mod at 
underlægge dem arbejdstidsbestemmelserne.

Ændringsforslag 75
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. udgår

Or. pt

Ændringsforslag 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. c) Litra e) affattes således:
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"selvstændig chauffør": enhver person,
i) hvis erhvervsmæssige hovedaktiviteter 
er at udføre personbefordring ad vej eller 
vejgodstransport for fremmed regning 
som defineret i fællesskabslovgivningen, i 
henhold til en fællesskabstilladelse eller 
enhver anden erhvervsmæssig 
bemyndigelse til at udføre den nævnte 
transport (på denne måde fastholdes 
henvisningen til fællesskabstilladelsen og 
den erhvervsmæssige bemyndigelse);
ii) som har ret til at arbejde for egen 
regning, og som ikke er bundet til en 
arbejdsgiver af en ansættelseskontrakt 
eller noget andet arbejdsmæssigt 
hierarkisk arbejdsforhold; 
iii.  som ikke er underlagt en 
brugervirksomhed; som er frit stillet til 
selv at tilrettelægge sit arbejdssted og sin 
arbejdstid og de relevante arbejdsopgaver 
eller er underlagt en anden parts ordrer 
og instruktioner i forbindelse med 
udførelsen af sit arbejde;
iv.  hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet, og som ikke er økonomisk, 
finansielt og socialt afhængig af arbejde 
udført for og af en virksomhed, der er ejet 
af en anden person, som ikke modtager 
hverken: periodisk betaling af løn, hvor 
denne udgør arbejdstagerens eneste eller 
primære indtægtskilde, betaling i 
naturalier såsom mad, logi eller transport, 
anerkendelse af rettigheder såsom 
ugentlig hvile og betalte feriedage, eller at 
den part, for hvem arbejdet udføres, 
betaler for rejseudgifter afholdt i 
forbindelse med arbejdets udførelse,
v) som er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have kommercielle 
forbindelser med flere kunder,
vi) hvis arbejde adskiller sig fra det, der 
tidligere er udført for samme ordregiver.
Det påhviler i alle tilfælde den 
selvstændige chauffør selv at bevise, at 
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han vitterlig har status som selvstændig."

Or. en

Ændringsforslag 77
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. c) Litra e) affattes således:

"e) "selvstændig chauffør": enhver

i) person, hvis erhvervsmæssige 
hovedaktiviteter er at udføre 
personbefordring ad vej eller 
vejgodstransport for fremmed regning 
som defineret i fællesskabslovgivningen, i 
henhold til en fællesskabstilladelse eller 
enhver anden erhvervsmæssig 
bemyndigelse til at udføre den nævnte 
transport; 
ii) som har ret til at arbejde for egen 
regning, og som ikke er bundet til en 
arbejdsgiver af en ansættelseskontrakt 
eller noget andet arbejdsmæssigt 
hierarkisk arbejdsforhold;  
iii) som ikke er underlagt en 
brugervirksomhed 

iv) som har ret til at organisere de 
relevante arbejdsaktiviteter uden direkte 
tilsyn fra kunden
v) hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet

vi) som ikke har nogen 
arbejdstagerrettigheder, som f.eks. 
periodevis aflønning, betaling i 
naturalier, anerkendelse af rettigheder 
såsom ugentlig hviletid og betalt ferie fra 
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en anden brugervirksomhed eller 
kontrahent, og 
vii) som er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."
For så vidt angår dette direktiv, har 
chauffører, der ikke opfylder disse 
kriterier, samme rettigheder og 
forpligtelser som dem, der i henhold til 
dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere."

Or. en

Ændringsforslag 78
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra c 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. udgår

Or. de

Begrundelse
Aux fins d'assurer la sécurité routière et de protéger la santé des chauffeurs, la directive 
2002/15/CE doit continuer à s'appliquer aux conducteurs indépendants. Sur le plan de la 
sécurité routière et du point de vue des autres usagers de la route, peu importe qu'un 
chauffeur de poids lourds exténué soit indépendant ou pas. Les dispositions du règlement 
(CE) n° 561/2006 ne suffisent pas. Elles réglementent les durées de conduite maximales, les 
temps de pause et les périodes minimales de repos mais pas les durées maximales de travail. 
Ne réglementer que les "faux" indépendants oblige constamment à opérer une distinction 
entre "vrais" et "faux" indépendants et offre des possibilités de contourner la réglementation. 
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Ændringsforslag 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra d 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Litra f) affattes således: udgår
"f)  "person, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter": enhver mobil 
arbejdstager, der udfører sådanne 
aktiviteter;"

Or. en

Begrundelse
Selvstændige bør være omfattet af dette direktiv.

Ændringsforslag 80
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra d 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Litra f) affattes således: udgår
"f)  "person, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter": enhver mobil 
arbejdstager, der udfører sådanne 
aktiviteter;"

Or. pt

Ændringsforslag 81
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.2 – litra d 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra f
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"f) "person, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter": enhver mobil 
arbejdstager, der udfører sådanne 
aktiviteter;"

"f) "person, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter": enhver mobil 
arbejdstager eller selvstændig chauffør, 
der udfører sådanne aktiviteter;

Or. de
Begrundelse

For at sikre trafiksikkerheden og beskytte chaufførernes sundhed skal selvstændige chauffører 
forblive omfattet af direktiv 2002/15/EF. Hvad angår trafiksikkerheden og de andre 
trafikanter spiller det ingen rolle, hvorvidt en udmattet fører af et tungt køretøj er selvstændig 
eller ej.  Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 561/2006 er ikke tilstrækkelige. De regulerer 
den maksimalt tilladte køretid, pauser og minimumshvileperioder, men ikke den maksimale 
arbejdstid. Når det kun er "falske" selvstændige, der reguleres, må der hele tiden sondres 
mellem "ægte" og "falske" selvstændige, hvilket giver mulighed for at omgå lovgivningen. 

Ændringsforslag 82
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra e 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Litra i) affattes således: udgår
"i)  "natarbejde": arbejde, der udføres i 
en arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

Or. pt

Ændringsforslag 83
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.2 – litra e 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

"i) "natarbejde": arbejde, der udføres i en 
arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

"i) "natarbejde": arbejde, der udføres i en 
arbejdsperiode, som omfatter mindst en 
times arbejde udført i natperioden.

Or. de

Begrundelse

Natarbejde er særligt belastende for mobilt personale. Kommissionens forslag betyder, at 
kun arbejde, der udføres i en arbejdsperiode, som omfatter mindst to timers arbejde udført i 
natperioden, kan betragtes som natarbejde og lønnes tilsvarende. En harmonisering i forhold 
til lovgivningen om en minimumsarbejdstid på to timer, som gælder i andre sektorer, er 
socialt uforholdsmæssig. 

Ændringsforslag 84
Evelyn Regner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra e 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(e) Litra i) affattes således: udgår
"i)  "natarbejde": arbejde, der udføres i 
en arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

Or. de

Begrundelse

La directive 2002/15/CE a pour objet de protéger la sécurité et la santé des conducteurs au 
moyen de dispositions minimales en matière de réglementation du temps de travail et de 
renforcer la sécurité. La période de quatre heures, qui correspond à la définition de la 
période nocturne par les États membres, était déjà particulièrement courte et le fruit d'un 
compromis négocié. Eu égard aux objectifs de la réglementation on ne peut accepter une 
dégradation des conditions réservées au personnel mobile, dans la mesure où ne seront plus 
considérées comme travail de nuit toutes les heures travaillées entrant dans cette période de 
travail de nuit de quatre heures mais seulement une activité de plus de deux heures. 
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Ændringsforslag 85
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra e 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Litra i) affattes således: udgår
"i)   "natarbejde": arbejde, der udføres i 
en arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

Or. el

Begrundelse

Ændres den oprindelige definition af natarbejde, er der risiko for, at arbejdstagerne 
tilskyndes til at overtræde direktivet for at sikre, at de udfører et tilstrækkeligt antal timer om 
natten, til at de kan modtage løn for natarbejde, der er højere end aflønningen for arbejde i 
dagtimerne. Der er på denne baggrund både usikkerhed om den korrekte anvendelse af 
direktivet og en risiko for trafiksikkerheden. 

Ændringsforslag 86
Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra e 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Litra i) affattes således: e) Litra i) affattes således:
"i)  "natarbejde": arbejde, der udføres i en 
arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

"i) "natarbejde": arbejde, der udføres i en 
arbejdsperiode, som omfatter mindst en 
times arbejde udført i natperioden."

Or. en

Begrundelse

Sigtet med Kommissionens forslag er større fleksibilitet, men samtidig indskrænker det i 
betydelig grad beskyttelsen af arbejdstagerne i forbindelse med natarbejde. Med 
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ændringsforslaget opretholdes fleksibiliteten og jævnsides hermed den fornødne beskyttelse af 
arbejdstagerne.

Ændringsforslag 87
Sylvana Rapti

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra e 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Litra i) affattes således: e) Litra i) affattes således:

"i) "natarbejde": arbejde, der udføres i en 
arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

"i) "natarbejde": arbejde, der udføres i 
natperioden."

Or. el

Begrundelse

Kræves der mindst to timers arbejde udført i natperioden, indskrænkes beskyttelsen af 
arbejdstagerne i medfør af artikel 7, stk. 1, i forhold til formuleringen i det hidtil gældende 
direktiv. 

Ændringsforslag 88
Veronica Lope Fontagné

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr.1 – litra e
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Litra i) affattes således: e) Litra i) affattes således:

«i) "i) "natarbejde": arbejde, der udføres i 
en arbejdsperiode, som omfatter mindst to 
timers arbejde udført i natperioden."

Vedrører ikke den danske tekst

Or. es
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Begrundelse
(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I artikel 4 indsættes et nyt litra b a):
"ba) den faste periode af arbejdstiden, jf. 
artikel 3, litra a, nr. 2, andrager en time 
pr. uge."

Or. en

Begrundelse
For at begrænse de selvstændiges administrative byrder kan de i forbindelse med de i punkt 
iii, iv og v beregne en fast arbejdstid. Denne fastlægges til gennemsnitlig en time pr. uge.

Ændringsforslag 90
Raffaele Baldassarre

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I artikel 4 indsættes et nyt litra ba):
"ba. den faste periode af arbejdstiden, jf. 
artikel 3, litra a, nr. 2, andrager tre timer 
pr. uge."

Or. it
Begrundelse

Ved beregningen skal der tages hensyn til bestemmelserne i artikel 3, første afsnit, litra a), nr 
1. iii), iv) og v). Af- og pålæsning, tilkaldeperioder og rengøring og vedligeholdelse af 
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køretøjerne er meget krævende aktiviteter, som kan påvirke trafiksikkerheden og den sociale 
beskyttelse af arbejdstagerne. De administrative opgaver er fortsat ikke omfattet, således som 
det fastsættes i direktivet.

Ændringsforslag 91
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3 a) I artikel 4 indsættes et nyt litra ba):
"ba) den faste periode af arbejdstiden, jf. 
artikel 3, litra a, nr. 2, andrager tre timer 
pr. uge."

Or. it

Begrundelse

Ved beregningen skal der tages hensyn til bestemmelserne i artikel 3, første afsnit, litra a), nr 
2.  Af- og pålæsning, tilkaldeperioder og rengøring og vedligeholdelse af køretøjerne er 
meget krævende aktiviteter, som kan påvirke trafiksikkerheden og den sociale beskyttelse af 
arbejdstagerne. De administrative opgaver er fortsat ikke omfattet, således som det fastsættes 
i direktivet.

Ændringsforslag 92
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 4
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 5 – stk. 1 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 5, stk. 1, ændres henvisningen til 
"forordning (EØF) nr. 3820/85" til en 
henvisning til "forordning (EF) nr. 
561/2006".

a) I artikel 5, stk. 1, ændres henvisningen 
til "forordning (EØF) nr. 3820/85" til en 
henvisning til "forordning (EF) nr. 
561/2006". 
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b) Følgende afsnit indsættes:
"Der skal tages højde for denne periode i 
forbindelse med fastsættelsen af lønnen."

Or. pt

Ændringsforslag 93
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 6 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I artikel 6 ændres henvisningen til 
"forordning (EØF) nr. 3820/85" til en 
henvisning til "forordning (EF) nr. 
561/2006".

a) I artikel 6 ændres henvisningen til 
"forordning (EØF) nr. 3820/85" til en 
henvisning til "forordning (EF) nr. 
561/2006".

b) Følgende afsnit indsættes:
"Der skal tages højde for denne periode i 
forbindelse med fastsættelsen af lønnen."

Or. pt

Ændringsforslag 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 9 – litra b 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) Artikel 9, litra b), affattes således: 
"b) de mobile arbejdstageres arbejdstid 
registreres, jf. dog artikel 2,stk. 1.  De 
registrerede oplysninger opbevares i 
mindst et år efter udløbet af den 
pågældende periode. Arbejdsgiverne er 
ansvarlige for registreringen af de mobile 
arbejdstageres arbejdstid. Arbejdsgiveren 
skal udlevere en kopi af registreringen af 
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de præsterede timer til de mobile 
arbejdstagere, hvis de anmoder om det."

Or. en
Begrundelse

Ændringsforslaget vedrører udelukkende arbejdstagerne. Disse har pligt til at registrere alle 
de aktiviteter, der er omfattet af dette direktiv. 

Ændringsforslag 95
Stephen Hughes

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 9 – litra b a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5 b) I artikel 9 indsættes et nyt punkt c):
"c) de selvstændige chaufførers arbejdstid 
registreres i overensstemmelse med 
forordning (EØF) nr. 3821/85. De 
registrerede oplysninger opbevares i 
mindst et år efter udløbet af den 
pågældende periode."

Or. en

Begrundelse
Les activités du conducteur relatives au chargement, au déchargement et à l'assistance aux 
passagers à la montée et à la descente du véhicule sont déjà censées être enregistrées dans le 
tachygraphe comme "autres travaux" aux termes du règlement (CEE) n° 3821/85, qui impose 
également de conserver ces registres pendant 365 jours. Aux fins de la mise en œuvre de la 
directive et de la vérification du temps de travail des conducteurs indépendants, il n'est pas 
nécessaire de leur demander d'enregistrer et de consigner leurs heures de travail sur une 
fiche séparée. Cette disposition constituerait une charge administrative inutile.

Ændringsforslag 96
Martin Kastler

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1 a – stk. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende overvågning for at sikre korrekt 
og konsekvent gennemførelse af reglerne i 
dette direktiv.

Or. de
Begrundelse

Det er helt tilstrækkeligt at opfordre medlemsstaterne til at anvende direktivet korrekt. Af 
hensyn til nærhedsprincippet skal de selv afgøre, hvordan dette skal foregå. 

Ændringsforslag 97
Edit Bauer

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører en passende 
og ikke-diskriminerende kontrol for at 
sikre korrekt og konsekvent gennemførelse 
af reglerne i dette direktiv. De sørger for, at 
de nationale organer, der er ansvarlige for 
at håndhæve direktivet, har kvalificeret 
personale, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 98
Thomas Mann

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1 a – stk. 11
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører passende og
ikke-diskriminerende kontrol for at sikre 
korrekt og konsekvent gennemførelse af 
reglerne i dette direktiv. De sørger for, at 
de nationale organer, der er ansvarlige for 
at håndhæve direktivet, har kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger. Der er ikke tale om 
diskrimination, når kontrollen fortsat i 
højere grad koncentrerer sig om 
chauffører og køretøjer fra lande, der i 
praksis ofte har overtrådt bestemmelserne 
i nærværende direktiv.

Or. de

Begrundelse

Når praksis viser, at chauffører fra bestemte lande ofte overtræder bestemmelserne i 
nærværende direktiv, må politiet fortsat kunne kontrollere chauffører og køretøjer fra disse 
lande i højere grad for at garantere trafiksikkerheden.

Ændringsforslag 99
Liisa Jaakonsaari

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
Er køre- og hviletiderne i forordning (EF) 
nr. 561/2006 desuden overtrådt i en sådan 
grad, at arbejdstiden dermed også er 
overskredet, sikrer medlemsstaterne under 
alle omstændigheder kontrol med og 
håndhævelse af bestemmelserne om 
arbejdstiden. De sørger endvidere for, at 
de nationale organer, der er ansvarlige for 
at håndhæve direktivet, har et tilstrækkeligt 
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antal kvalificerede inspektører, og at de 
træffer de fornødne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er der ingen forbindelse mellem køre- og hviletider og arbejdstiden, selv om de 
logisk set hænger sammen. Ordføreren finder, at arbejdstiden ud over den normale ordning 
for overholdelse af arbejdstiden under alle omstændigheder skal kontrolleres og håndhæves, 
hvis en større overtrædelse af køre- og hviletiderne automatisk også medfører en 
overskridelse af arbejdstiden.

Ændringsforslag 100
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse og anvendelse af reglerne i 
dette direktiv. De sørger for, at de nationale 
organer, der er ansvarlige for at håndhæve 
direktivet, har et tilstrækkeligt antal 
kvalificerede inspektører, og at de træffer 
de fornødne foranstaltninger. Direktiv 
2002/15/EF opstiller allerede 
"mindstekrav", eftersom dets 
gennemførelse hverken må føre til et 
lavere beskyttelsesniveau for 
arbejdstagerne eller mindske 
overholdelsen af gunstigere krav, der 
måtte gælde i de enkelte medlemsstater i 
medfør af den generelle 
arbejdsmarkedslovgivning eller kollektive 
overenskomster.

Or. pt



AM\805249DA.doc 53/62 PE431.178v01-00

DA

Ændringsforslag 101
Licia Ronzulli

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 1 a – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet,
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1a. Den selvstændige chauffør indlæser 
dataene fra sin fartskriver eller indsamler 
disketterne mindst hver tredje uge og 
opbevarer dem på virksomhedens 
hjemsted. 
1b.  de registrerede data og disketterne 
opbevares mindst et år efter den seneste 
anvendelse.

Or. it

Begrundelse

Harmoniseringen af de bestemmelser, som er gældende for arbejdstagere og selvstændige 
udspringer af ønsket om at sikre retfærdighed og at kunne gennemføre præcise kontroller på 
virksomhedernes hjemsted i overensstemmelse med forordning (EØF) 3821/85 og 1360/2002.

Ændringsforslag 102
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol for at sikre korrekt og konsekvent 
gennemførelse af reglerne i dette direktiv. 
De sørger for, at de nationale organer, der 
er ansvarlige for at håndhæve direktivet, 
har et tilstrækkeligt antal kvalificerede 
inspektører, og at de træffer de fornødne 
foranstaltninger.

1. Medlemsstaterne indfører et system af 
passende og regelmæssig overvågning og 
kontrol, som også skal omfatte et 
multilateralt samarbejde, for at sikre 
korrekt og konsekvent gennemførelse af 
reglerne i dette direktiv. De sørger for, at 
de nationale organer, der er ansvarlige for 
at håndhæve direktivet, har et tilstrækkeligt 
antal kvalificerede inspektører, og at de 
træffer de fornødne foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse
Takket være et multilateralt samarbejde, dvs. mellem arbejds-, transport- og 
skatteministerierne kan det sikres, at enhver "falsk selvstændig" bedre kan identificeres.  

Ændringsforslag 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 – punkt a a (nyt) 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a (ny) – punkt 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a.  Kommissionen skal være beføjet til i 
overensstemmelse med TEUF-traktatens 
artikel 290 at vedtage delegerede 
retsakter, for så vidt angår, hvor ofte og 
hvorledes de kontroller af arbejdstiden, 
der er anført i stk. 1, udføres.

Or. en

Begrundelse

I lighed med kontrollerne af køre- og hviletider, bør der også findes en EU-ramme for, hvor 
ofte kontroller af arbejdstiden gennemføres. En delegeret retsakt, jf. TEUF-traktatens artikel 
290, er et passende instrument i denne forbindelse.
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Ændringsforslag 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne fremsender de 
nærmere enkeltheder i de indførte 
overvågnings- og kontrolordninger til 
Kommissionen.

2. Medlemsstaterne fører statistik over de i 
stk.1, anførte kontroller og fremsender 
disse til Kommissionen hvert andet år.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør føre statistik over de tilsyn og kontroller, der er anført artikel 11a, stk. 
1, og disse statistikker fremsendes til Kommissionen.

Ændringsforslag 105
Ilda Figueiredo

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
transportvirksomhederne og de mobile 
arbejdstagere har adgang til oplysninger, 
bistand og rådgivning om arbejdstidsregler 
og arbejdstilrettelæggelse.

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
transportvirksomhederne og de mobile 
arbejdstagere har adgang til oplysninger, 
bistand og rådgivning om arbejdstidsregler 
og arbejdstilrettelæggelse.
Medlemsstaterne bestræber sig på at 
bekæmpe proformaselvstændige og sikre, 
at faste stillinger ikke underlægges usikre 
ansættelsesforhold.

Or. pt
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Ændringsforslag 106
Konstantinos Poupakis

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at 
transportvirksomhederne og de mobile 
arbejdstagere har adgang til oplysninger, 
bistand og rådgivning om arbejdstidsregler 
og arbejdstilrettelæggelse.

3. Medlemsstaterne træffer i snævert 
samarbejde med arbejdsmarkedets parter 
de nødvendige foranstaltninger for at sikre, 
at transportvirksomhederne og de mobile 
arbejdstagere har adgang til oplysninger, 
bistand og rådgivning om arbejdstidsregler 
og arbejdstilrettelæggelse.

Or. el

Begrundelse
Bidraget fra arbejdsmarkedets parter er meget væsentligt med henblik på at sikre en effektiv 
informationsprocedure, som kan foranledige arbejdsgivere og arbejdstagere til at overholde 
direktivet for at sikre, at det gennemføres korrekt.

Ændringsforslag 107
Marian Harkin

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11a – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at styrke det administrative samarbejde 
mellem deres kompetente myndigheder 
gennem vedtagelse af effektive systemer 
for udveksling af oplysninger, bedre 
adgang til oplysninger og fremme af 
udveksling af oplysninger og god praksis 
for håndhævelse af arbejdstidsregler

a) at styrke det administrative samarbejde 
mellem deres kompetente myndigheder 
gennem vedtagelse af effektive systemer 
for udveksling af oplysninger, bedre 
adgang til oplysninger og fremme af 
udveksling af oplysninger og bedste 
praksis for håndhævelse af 
arbejdstidsregler

Or. en
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Ændringsforslag 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Følgende artikel 11b indsættes:
"Artikel 11b
Overtrædelser
Manglende overholdelse af definitionerne 
i direktivets artikel 3, litra d) og e), skal 
anses for at høre til "de groveste 
overtrædelser" og er derfor omfattet af 
samtlige bestemmelser i forordning (EF) 
nr. 1071/2009 med hensyn til denne form 
for overtrædelser. 
Såfremt virksomheder, fragtførere, 
speditører, rejsearrangører, 
hovedkontrahenter, underkontrahenter og 
førerformidlingsbureauer ikke overholder 
definitionerne i direktivets artikel 3, litra 
d) og e), anses dette for at høre til "de 
groveste overtrædelser" og er derfor 
omfattet af samtlige bestemmelser i 
forordning (EF) nr. 1071/2009 med 
hensyn til denne form for overtrædelser.

Or. en

Begrundelse
Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1071/2009 om grove overtrædelser fastsætter, at en 
overtrædelse, der anses for at høre til de groveste, bør medføre, at vandelskravet ikke længere 
anses for opfyldt (betragtning 9 og 24, artikel 6, stk. 2, litra b), suspension eller 
tilbagekaldelse af en virksomheds tilladelse til at operere på markedet (artikel 13, stk. 3, 
sammen med artikel 3) og registrering i medlemsstaternes nationale elektroniske register 
(internationalt register over de groveste overtrædelser) (artikel 16, stk. 1, andet afsnit, og 
artikel 16, stk. 2, litra e)).
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Ændringsforslag 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 b (nyt) 
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel 12a indsættes: 
"Artikel 12a
Transportvirksomhedens ansvar
1. En transportvirksomhed må ikke give 
førere, som er ansat af eller stillet til 
rådighed for den, nogen betaling, heller 
ikke i form af præmier eller løntillæg, i 
forhold til den tilbagelagte strækning
og/eller den transporterede godsmængde, 
hvis betalingen er af en sådan art, at den 
udgør en fare for færdselssikkerheden 
og/eller tilskynder til overtrædelse af 
denne forordning.
2. Virksomheder, fragtførere, speditører, 
rejsearrangører, hovedkontrahenter, 
underkontrahenter og 
førerformidlingsbureauer sikrer, at de 
kontraktmæssige transporttidsplaner er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
og at arbejdet udføres af reelt 
selvstændige chauffører."

Or. en

Begrundelse
Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).
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Ændringsforslag 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 c (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel 12 b indsættes:
"Artikel 12b
Udøvelse af de delegerede beføjelser
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 
11, stk. 1a, i en periode på seks år efter 
dette direktivs ikrafttræden. 
Kommissionen fremlægger en rapport om 
de delegerede beføjelser senest seks 
måneder inden seksårsperiodens udløb, 
eventuelt ledsaget af et 
lovgivningsmæssigt forslag om 
forlængelse af delegationen af beføjelser.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 12c og 
12d."

Or. en

Ændringsforslag 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 d (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende artikel 12c indsættes:
"Artikel 12c
Tilbagekaldelse af delegationen
1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 
11, stk. 1a, kan tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure for at afgøre, om 
delegationen af beføjelser skal 
tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 
anden institution og Kommissionen 
meddelelse herom med angivelse af, 
hvilke delegerede beføjelser der vil kunne 
tilbagekaldes.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse skal 
angive grundene til tilbagekaldelsen og 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den 
træder i kraft øjeblikkeligt eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende."

Or. en

Ændringsforslag 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 6 e (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 d (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6d) Følgende artikel 12d indsættes:
"Artikel 12d
Indsigelser mod delegerede retsakter
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1. Europa-Parlamentet og Rådet kan gøre 
indsigelse mod en delegeret retsakt inden 
to måneder fra underretningen herom.  
Fristen forlænges med en måned på 
foranledning af Europa-Parlamentet eller 
Rådet.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er angivet i dens bestemmelser.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse, angiver grundene til 
indsigelsen mod den delegerede retsakt.

Or. en

Ændringsforslag 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) I artikel 13 indsættes følgende stk. 2a:
"2a. Kommissionen fastsætter en metode 
og en model for de rapporter, som 
medlemsstaterne skal udarbejde om 
tendenserne inden for beskæftigelsen i 
vejtransportsektoren og virkningen for 
den frie konkurrence, sundheden og 
sikkerheden på arbejdspladsen og 
trafiksikkerheden. På grundlag af disse 
rapporter orienterer Kommissionen 
regelmæssigt Europa-Parlamentet og 
Rådet. Medlemsstaterne og 
Kommissionen forelægger en rapport om 
ovenstående hvert andet år.
Desuden orienterer Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet (to år efter 
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dette direktivs ikrafttræden) om de 
foranstaltninger, som er truffet for så vidt 
angår hyppigheden og fremgangsmåderne 
for opfølgning og kontrol med 
arbejdstiden."

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af en effektiv og omfattende ordning af rapporterne er en garanti for en bedre 
gennemførelse af direktivet.   


