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Ændringsforslag 19
Mathieu Grosch og Anne Jensen

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1a) Mobile arbejdstagere, som ikke er 
omfattet af anvendelsesområdet for køre-
og hviletider i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 561/2006, skal 
være omfattet af dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

Det faktum, at nogle mobile arbejdstagere ikke er omfattet af anvendelsesområdet for køre-
og hviletider i forordning (EF) nr. 561/2006 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
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) opfordrer Kommissionen og 
medlemsstaterne til at overveje 
muligheden af at udveksle og gennemgå 
bedste praksis i medlemsstaterne om 
identifikation og udelukkelse af falske 
selvstændige.

Or. en
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Ændringsforslag 21
Silvia -Adriana Ţicău

Forslag til direktiv
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 håndhævelse af 
bestemmelserne i direktiv 2002/15/EF og 
transportvirksomhedernes og chaufførernes 
manglende efterlevelse af 
mindstenormerne for arbejdstid medfører, 
at konkurrencen fordrejes, at 
trafiksikkerheden påvirkes i alvorlig grad,
og at chaufførernes sikkerhed og sundhed 
sættes på spil.

Or. ro

Begrundelse

Det er vigtigt at nedbringe antallet af trafikulykker ved opfyldelse af mindstenormerne for 
arbejdstid.

Ændringsforslag 22
Saïd El Khadraoui

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) Selvstændige chauffører bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

Or. en

Begrundelse

Selvstændige chauffører bør være omfattet af arbejdstiderne og dermed af direktivets 
anvendelsesområde.
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Ændringsforslag 23
Silvia -Adriana Ţicău

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 tilrettelægge
løbende informations- og 
bevidstgørelseskampagner for chauffører 
om, at urimeligt lange arbejdstider, 
utilstrækkelig hvile og et uregelmæssigt 
arbejdsmønster skader både den personlige 
sundhed og sikkerhed og trafiksikkerheden.

Or. ro

Begrundelse

En nedbringelse af antallet af trafikulykker og forbedring af trafiksikkerheden kræver løbende 
informations-, rådgivnings- og bevidstgørelsesinitiativer rettet mod alle trafikanter fra 
trafikmyndighedernes side.

Ændringsforslag 24
Hella Ranner

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Da chauffører, mobile arbejdstagere 
og selvstændige chauffører med hensyn til 
køre- og hviletider og dermed forbundet 
trafiksikkerhed allerede er dækket af 
forordning (EF) nr. 561/2006, skal det 
fremgå tydeligt, at bestemmelserne om 
tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, 
der udfører mobile vejtransportaktiviteter, 
primært vedrører beskyttelse af mobile 
arbejdstagere.

Or. de
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Begrundelse

Formålet er at klarlægge, at alle chauffører allerede er dækket af bestemmelserne om køre-
og hviletider (forordning (EF) nr. 561/2006), og at direktiv 2002/15/EF vedrører beskyttelse 
af arbejdstagere.

Ændringsforslag 25
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) Alle chauffører, mobile arbejdstagere 
og selvstændige chauffører er dækket af 
forordning (EF) nr. 561/2006 om 
harmonisering af visse sociale 
bestemmelser inden for vejtransport. Det 
er i alles interesse, at kravene om køre- og 
hviletider for alle chauffører opfyldes 
fuldt ud og overvåges effektivt.

Or. en

Ændringsforslag 26
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at begrænse de administrative 
byrder til et minimum ved gennemførelsen 
af direktivet og for at tilpasse 
håndhævelsen til den teknologiske 
udvikling er det hensigtsmæssigt at 
anvende forskellige ITS-applikationer.

Or. en

Begrundelse

Nye teknologier kan bidrage til en begrænsning af den administrative byrde og afhjælpe 
håndhævelsen.
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Ændringsforslag 27
Saïd El Khadraoui og Jörg Leichtfried 

Forslag til direktiv
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) For yderligere at øge
trafiksikkerheden bør det undersøges, om 
den sociale lovgivning, især forordning 
(EF) nr. 561/2006, bør omfatte alle 
forhold inden for vejtransporten og 
dermed også erhvervskøretøjer på under 
3,5 t.

Or. en

Begrundelse

For at øge sikkerheden skal anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 561/2006 om 
køretid, pauser og hvileperioder og gerne direktiv 2002/15/EF også omfatte erhvervskøretøjer 
på under 3,5 t.

Ændringsforslag 28
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Betragtning 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12d) For at undgå at lægge unødvendige 
administrative byrder på selvstændige 
chauffører er det hensigtsmæssigt, at
selvstændige chauffører begrænser deres 
registreringsforpligtelse ved at anvende
fartskrivere til registrering af data.

Or. en
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Ændringsforslag 29
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Betragtning 12 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12e) Manglende overensstemmelse med 
definitionerne i artikel 3, litra d), og 
artikel 3, litra e), i direktivet skal opfattes 
som en meget alvorlig overtrædelse i 
henhold til bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 1071/2009.

Or. en

Begrundelse

For at sikre rimelige konkurrencevilkår skal dette opfattes som en meget alvorlig 
overtrædelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1071/2009 om fælles regler om 
betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet.

Ændringsforslag 30
Mathieu Grosch og Anne Jensen

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 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 (EF) 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, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter, og de 
arbejdstagere, der er omfattet af AETR-
overenskomsten.

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 31
Mathieu Grosch og Anne Jensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) I artikel 2 indsættes følgende som stk. 
1a:
1a. Senest to år efter gennemførelsen af 
dette direktiv skal Kommissionen 
fremlægge en rapport til Europa-
Parlamentet og Rådet med en analyse af 
direktivets konsekvenser for mobile 
arbejdstagere og selvstændige chauffører 
med hensyn til trafiksikkerhed, 
konkurrencevilkår, erhvervsstruktur og 
sociale aspekter.

Or. en

Begrundelse

Foreløbige undersøgelser har vist, at under 1 % af de selvstændige chauffører er involveret i 
trafikulykker. Derfor er der behov for en analyse af direktivets konsekvenser for selvstændige 
chauffører med hensyn til trafiksikkerhed, konkurrencevilkår og sociale aspekter.
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Ændringsforslag 32
Saïd El Khadraoui

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. a) Litra a), nr. 2, første punktum affattes 
som følger:
2. for selvstændige chauffører anvendes 
samme definition - idet der dog i 
forbindelse med punkt iii, iv og v 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 
punkt iii, iv og v beregne en fast arbejdstid. Punkt iii, hjælp til passagerer ved ind- og 
udstigning af busser, kan registreres ved digital fartskriver og bør derfor ikke være inkluderet 
i den faste arbejdstid.

Ændringsforslag 33
Mathieu Grosch og Anne Jensen

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 

udgår
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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

Begrundelse

Problemet med "falske" selvstændige chauffører er en sag, der kun kan kontrolleres af 
medlemsstaterne, der er således behov for regulering på europæisk plan.

Ændringsforslag 34
Eva Lichtenberger

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 2 – litra d a (ny)Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) litra h) ændres således:
"h) "natperiode" betyder perioden 
mellem kl. 22.00 og 06.00;"

Or. en

Begrundelse

I flere medlemsstater er afslutningen af en arbejdsdag for en mobil arbejdstager defineret 
som kl. 22.00, og otte timers natperiode passer bedre til den menneskelige natterytme.
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Ændringsforslag 35
Mathieu Grosch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Den allerede eksisterende definition af natarbejde i arbejdstidsdirektivet 2002/15 er meget 
klarere, og misbrug undgås lettere end ved definitionen i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag 36
Saïd El Khadraoui

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a) I artikel 9, litra b), foretages følgende 
ændringer:
b) uden at dette berører artikel 2, stk. 1, 
skal mobile arbejdstageres arbejdstid 
registreres. Der skal opbevares data i 
mindst to år efter afslutningen af den 
dækkede periode. Arbejdsgiverne har 
ansvaret for at registrere mobile 
arbejdstageres arbejdstid. Arbejdsgiverne 
skal efter anmodning fremlægge data om
arbejdstiden for mobile arbejdstagere.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag omfatter kun ansatte. De skal opbevares data om alle de aktiviteter, 
der er omfattet af dette direktivs anvendelsesområde.

Ændringsforslag 37
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5 b (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 9 – litra c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b) Følgende litra c) indsættes i artikel 9:
c) arbejdstiden for selvstændige 
chauffører skal registreres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 14, stk. 2, og artikel 15, stk. 3, i 
forordning (EØF) nr. 3821/85.

Or. en

Begrundelse

En chaufførs aktivitet i forbindelse med på- og aflæsning og hjælp til passagerer ved ind- og 
udstigning af køretøjet skal allerede registreres i fartskriveren som "andet arbejde" i henhold 
til forordning (EØF) nr. 3821/85 med ændringer, som også indeholder krav om opbevaring af 
disse data i 365 dage. Af hensyn til håndhævelse af direktivet og kontrol af arbejdstiden for 
selvstændige chauffører er det derfor ikke nødvendigt at anmode selvstændige chauffører om 
at registrere og opbevare data om deres arbejdstid på et separat ark. Dette vil medføre en 
unødvendig administrativ byrde.

Ændringsforslag 38
Saïd El Khadraoui

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 5 c (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5c) Følgende artikel 10a indsættes:
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Artikel 10a:
Transportvirksomhedens ansvar
Virksomheder, fragtførere, speditører, 
hovedkontrahenter, underkontrahenter og 
førerformidlingsbureauer sikrer, at 
personer, der udfører mobile 
transportaktiviteter, opfylder kravene i 
direktivet fuldt ud.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 561/2006 
"Transportvirksomhedens ansvar" skal hele transportkæden være ansvarlig for 
overensstemmelse med kravene i direktivet.

Ændringsforslag 39
Corien Wortmann-Kool

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 6 – punkt 1
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 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, ikkediskriminerende 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.

Or. en
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Ændringsforslag 40
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) Medlemsstaterne skal på grundlag af 
forordning (EØF) nr. 3821/85 også 
integrere anvendelsen af digitale 
fartskrivere i køretøjsrelaterede 
aktiviteter, der er relevante for 
arbejdstiden, f.eks. på- og aflæsning af 
køretøjet og andre aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Den digitale fartskriver er ikke blot et godt og pålideligt redskab til kontrol af køre- og 
hviletider, hastighed osv., men også til kontrol af mobile arbejdstageres køretøjsrelaterede 
arbejdstid/aktiviteter.


