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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 
2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter
(KOM(2008)0650 – C6–0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Den almindelige lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0650),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 71 og artikel 137, stk. 2, på 
grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0354/2008),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne 
af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle 
beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 91 og 153, stk. 3, i traktaten om EU's 
funktionsmåde,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelse fra Transport- og Turismeudvalget (A7–0000/2009),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen og til de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Europa-Parlamentet er opmærksom 
på eksistensen af "falske" selvstændige 
på arbejdsmarkedet, som har negativ 
indflydelse på konkurrencebetingelserne i 
alle økonomiske sektorer overalt i EU. 
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Parlamentet er derfor overbevist om, at 
det er nødvendigt at tackle dette fænomen 
på EU-niveau.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Parlamentet foreslår, at 
Kommissionen og medlemsstaterne 
overvejer muligheden af at udveksle og 
granske medlemsstaternes bedste praksis 
med hensyn til at finde frem til og fjerne 
"falske" selvstændige.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Selvstændige chauffører skal opfylde 
en hel række krav for at kunne drive 
forretning i henhold til 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/EF1.
1 EUT L 300 af 14.11.2009, s. 51.

Or. en
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Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Erfaringerne med gennemførelsen af 
direktiv 2002/15/EF i medlemsstaternes 
lovgivning, høringerne af de berørte parter, 
en række undersøgelser og den foretagne 
konsekvensanalyse har vist, at der er 
problemer med den praktiske 
gennemførelse af arbejdstidsreglerne, at 
efterlevelsen er ringe, og at 
medlemsstaternes ordninger for 
håndhævelse er svage.

(5) Erfaringerne med gennemførelsen af 
direktiv 2002/15/EF i medlemsstaternes 
lovgivning, høringerne af de berørte parter, 
en række undersøgelser og den foretagne 
konsekvensanalyse har vist, at der er 
problemer med den praktiske 
gennemførelse af arbejdstidsreglerne, at 
efterlevelsen er ringe, og at nogle 
medlemsstaters ordninger for håndhævelse 
er svage.

Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF. Dette 
berører imidlertid ikke medlemsstaternes 
ret til at anvende bestemmelserne i dette 
direktiv på disse chauffører.

Or. en
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Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Alle chauffører, mobile arbejdstagere 
og selvstændige chauffører er omfattet af 
forordning (EF) nr. 561/2006 om 
harmonisering af visse sociale 
bestemmelser inden for vejtransport1

. Det 
er i alles interesse, at disse bestemmelser 
om køre- og hviletider for alle chauffører 
gennemføres korrekt, og at deres 
gennemførelse kontrolleres effektivt.
1EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) For at øge 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.

Or. en

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

effektivt, hvis den gennemføres korrekt i 
alle medlemsstater, anvendes ensartet over 
for alle berørte aktører og kontrolleres 
regelmæssigt og effektivt, og hvis 
overtrædelser straffes.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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. 
Arbejdsmarkedets parters bidrag med 
hensyn til overvågning af efterlevelsen og 
gennemførelsen bør ikke lades ude af 
betragtning.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
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 arbejder for
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.
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Herunder gælder direktivet også for 
mobile arbejdstagere som defineret i 
artikel 3, litra d), andet punktum.

Or. en

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – 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:
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 
kunder."

Or. en

Ændringsforslag 12

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. c) Litra e) affattes således:
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"e) "selvstændig chauffør": enhver
i. hvis hovederhverv er at transportere 
passagerer eller gods ad vej for fremmed 
regning i fællesskabslovgivningens 
forstand under en fællesskabslicens eller 
enhver anden form for professionel 
tilladelse til at udføre førnævnte transport 
ii. som har ret til at arbejde for sig selv, og 
som ikke er bundet til en arbejdsgiver af 
en ansættelseskontrakt eller af nogen 
anden form for 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 indkomst afhænger direkte af det 
genererede overskud
vi. som ikke har nogen 
arbejdstagerrettigheder, som f.eks. 
periodevis aflønning, betaling i 
naturalier, anerkendelse af rettigheder 
såsom ugentlig hviletid og betalt ferie fra 
en anden brugervirksomhed eller 
kontrahent, og 
vii. som er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have kommercielle 
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
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Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11a – 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 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 14

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2) Medlemsstaterne fremsender de 
nærmere enkeltheder i de indførte 
overvågnings- og kontrolordninger til 
Kommissionen i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 13.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11a – stk. 4 – litra a
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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 
foranstaltninger til udveksling af 
oplysninger, bedre adgang til oplysninger 
og fremme af god praksis for håndhævelse 
af arbejdstidsregler

Or. en
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BEGRUNDELSE

i) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid 
for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002, der trådte i kraft den 
23. marts 2005, var et vigtigt skridt hen imod bedre sundheds- og sikkerhedsbeskyttelse for 
mobile arbejdstagere i vejtransportsektoren. Det udgør en lex specialis i forhold til det 
generelle arbejdstidsdirektiv 2003/88/EF og supplerer forordning (EF) nr. 561/2006 (EUT E 
102 af 11.4.2006), der fastsætter fælles køre-hviletidsregler for chauffører. 

I overensstemmelse med direktiv 2002/15/EF og især bestemmelsen om, at det skulle gælde 
for selvstændige chauffører fra den 23. marts 2009 forelagde Kommissionen Europa-
Parlamentet og Rådet en beretning (KOM(2007)0266), hvori den analyserede de mulige 
følger af at optage de selvstændige chauffører under direktivet eller af at udelukke dem fra 
dets anvendelsesområde.
Beretningen indeholder også en vurdering af følgerne af gennemførelsen af bestemmelserne 
om natarbejde. Endvidere undersøges i rapporten de mere generelle virkninger af direktivets 
gennemførelse for trafiksikkerheden, konkurrenceforholdene, erhvervets struktur og sociale 
forhold.

Følgende blev fastslået:

a) Der var ikke noget, som talte afgørende for at medtage selvstændige chauffører under 
direktivet. 
b) Sondringen mellem selvstændige chauffører og vejtransportarbejdere var uklar, og dette 
øgede risikoen for fænomenet med "falske" selvstændige chauffører, der for ikke at falde ind 
under direktivets anvendelsesområde ikke er bundet til en arbejdsgiver ved en 
ansættelseskontrakt, men som heller ikke er frit stillet til at have forbindelser med flere 
kunder.
c) Hvad angår natarbejde, konkluderede Kommissionen, at bestemmelserne ikke behøvede at
blive ændret eller harmoniseret yderligere. Det vil være tilstrækkeligt at ændre definitionen på 
"natarbejde" (artikel 3, litra i) i direktiv 2002/15/EF), eftersom den med den nuværende 
formulering også omfatter meget korte perioder om natten, herunder få minutters arbejde.
Ifølge Kommissionen er forslaget uforholdsmæssigt indgribende i økonomisk og social 
henseende og overflødigt.

II) Forslag til Europa-Parlamentets Rådets direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF 
om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter (KOM(2008)650).

Efter høring af de berørte parter og en vurdering af virkningerne med henblik på at undgå 
unødvendige administrative byrder og samtidig fremme EU's transportpolitiske målsætninger 
blev dette forslag om ændring af direktiv 2002/15/EF anset for at være den bedste løsning. 
Ifølge Kommissionen er der ikke foretaget ændringer i direktivets generelle formål, som er at 
beskytte vejtransportarbejdernes sundhed og sikkerhed og samtidig reducere 
konkurrenceforvridning og administrative og økonomiske omkostninger for medlemsstaterne.
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Forslag:

a) Præcisering af anvendelsesområdet

- Udelukkelse af reelt selvstændige chauffører (bortfald af artikel 3, litra e). 
- Anvendelse af direktivet på alle personer, der udfører vejtransportaktiviteter, som ikke frit 
kan tilrettelægge deres arbejdsaktiviteter, nemlig de "falske" selvstændige chauffører (artikel 
2, stk. 1, og artikel 3, litra d)).
- Bortfald af definitionen på "arbejdsperiode" for selvstændige chauffører og tilføjelse af en 
mere præcis definition af "mobile vejtransportarbejdere". 

b) Natarbejde (artikel 3, litra i))

- Der foreslås en definition af natarbejde, der ifølge Kommissionen er anvendelig i praksis: to 
timer genindføres som minimumsperioden for natarbejde.

c) Ansøgning

- Med artikel 11a (ny) indføres fælles principper, der skal sikre større gennemsigtighed og 
effektivitet i de nationale ordninger for håndhævelse.
- Der slås til lyd for et tættere samarbejde mellem medlemsstaternes håndhævende 
myndigheder.
- Der foreslås også støtte fra Kommissionen til at lette dialogen mellem de pågældende 
organer. 

ΙΙΙ) Europa-Parlamentets holdning

- Bortset fra de strukturelle ajourføringsforanstaltninger ser ordføreren en risiko for, at 
fænomenet med "falske" selvstændige chauffører er et generelt problem på arbejdsmarkedet 
og bør behandles som sådan. 
- Ordføreren er overbevist om, at regulering af arbejdstiden for selvstændige er uden 
fortilfælde, og at lovgivning på dette område vil have vidtrækkende konsekvenser.
- Ordføreren mener, at skabelsen af systemer med udveksling af information ikke står i det 
rette forhold til direktivets målsætninger.
- Ordføreren efterlyser lettere og forbedret adgang til information om sociale bestemmelser på 
vejtransportområdet.


