
AM\1180509DA.docx PE621.710v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0204/110

Ændringsforslag 110
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Medmindre andet er fastsat i 
national lovgivning, finder reglerne om 
adgang til vejtransporterhvervet indtil 
videre ikke anvendelse på virksomheder, 
der udøver godskørselserhvervet 
udelukkende med motorkøretøjer eller 
vogntog med en tilladt totalmasse på højst 
3,5 ton. Antallet af sådanne virksomheder, 
der er aktive inden for både national og 
international transport, har været 
stigende. Derfor har en række 
medlemsstater besluttet også at anvende 
reglerne om adgang til 
vejtransporterhvervet som fastsat i 
forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 
virksomheder. For at sikre et minimum af 
professionalisering af den sektor, der 
benytter køretøjer med en tilladt totalmasse 
på højst 3,5 ton, ved hjælp af fælles regler 
og således sikre en indbyrdes tilnærmelse 
af konkurrencevilkårene for alle 
virksomheder bør bestemmelsen om, at 
denne sektor ikke er omfattet af 
forordningen, udgå, og kravene om et 
faktisk etableret og varigt forretningssted 
og om et tilstrækkeligt økonomisk 
grundlag bør gøres obligatoriske for 
denne sektor.

(2) Medmindre andet er fastsat i 
national lovgivning, finder reglerne om 
adgang til vejtransporterhvervet indtil 
videre ikke anvendelse på virksomheder, 
der udøver godskørselserhvervet 
udelukkende med motorkøretøjer med en 
tilladt totalmasse inklusive 
påhængskøretøjer på højst 3,5 ton. 
Antallet af sådanne virksomheder har været 
stigende. Derfor har en række 
medlemsstater besluttet også at anvende 
reglerne om adgang til 
vejtransporterhvervet som fastsat i 
forordning (EF) nr. 1071/2009 på disse 
virksomheder. For at undgå mulige 
smuthuller og sikre et minimum af 
professionalisering af den sektor, der 
benytter motorkøretøjer med en tilladt 
totalmasse inklusive påhængskøretøjer på 
2,4-3,5 ton til international transport, ved 
hjælp af fælles regler og således sikre en 
indbyrdes tilnærmelse af 
konkurrencevilkårene for alle 
virksomheder bør kravene for udøvelse af 
vejtransporterhvervet gælde på ensartet 
vis, samtidig med at uforholdsmæssigt 
store administrative byrder undgås. 
Eftersom denne forordning kun finder 
anvendelse på virksomheder, der udfører 
godstransport for fremmed regning, er 
virksomheder, der udfører transporter for 
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egen regning, ikke omfattet af denne 
bestemmelse.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Ændringsforslag 111
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) I sin konsekvensanalyse forudser 
Kommissionen besparelser for 
virksomheder i størrelsesordenen 2,7-5,2 
mia. EUR i tidsrummet 2020-2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Ændringsforslag 112
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 
udøvere af vejtransporterhvervet, der er 
etableret i en medlemsstat, har en reel og 
vedvarende tilstedeværelse i den 
pågældende medlemsstat og udøver deres 
virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 
erfaringerne, er det nødvendigt at 
tydeliggøre bestemmelserne om 
eksistensen af et faktisk etableret og varigt 
forretningssted.

(4) For at bekæmpe fænomenet med 
såkaldte "skuffeselskaber" og sikre en 
fair konkurrence og lige vilkår i det indre 
marked er det nødvendigt med klarere 
kriterier for etablering, mere intensiv 
overvågning og håndhævelse samt bedre 
samarbejde mellem medlemsstaterne. 
Udøvere af vejtransporterhvervet, der er 
etableret i en medlemsstat, bør have en reel 
og vedvarende tilstedeværelse i den 
pågældende medlemsstat og faktisk udøve 
deres transportvirksomhed og udføre 
væsentlige aktiviteter derfra. Derfor, og i 
lyset af erfaringerne, er det nødvendigt at 
tydeliggøre og skærpe bestemmelserne om 
eksistensen af et faktisk etableret og varigt 
forretningssted, samtidig med at 
uforholdsmæssige administrative byrder 
undgås.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Ændringsforslag 113
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af, at alvorlige 
overtrædelser af EU-bestemmelserne om 
udstationering af arbejdstagere og 
lovvalgsreglerne for kontraktlige 
forpligtelser i høj grad kan påvirke 
markedet for godskørsel og arbejdstagernes 
sociale beskyttelse, bør sådanne 
overtrædelser føjes til de emner, der er 
relevante for vurderingen af opfyldelsen af 
vandelskravet.

(7) I betragtning af, at alvorlige 
overtrædelser af EU-bestemmelserne om 
udstationering af arbejdstagere, 
cabotagekørsel og lovvalgsreglerne for 
kontraktlige forpligtelser i høj grad kan 
påvirke markedet for godskørsel og 
arbejdstagernes sociale beskyttelse, bør 
sådanne overtrædelser føjes til de emner, 
der er relevante for vurderingen af 
opfyldelsen af vandelskravet.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Ændringsforslag 114
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer eller vogntog med en tilladt 
totalmasse på højst 3,5 ton, bør have et 
økonomisk grundlag af et vist minimum 
for at sikre, at de har de nødvendige midler 
til at gennemføre deres aktiviteter på et 
stabilt og langsigtet grundlag. Da de 
pågældende aktiviteter generelt er af 
begrænset omfang, bør de tilsvarende krav 
dog være mindre vidtgående end dem, der 
gælder for virksomheder, der anvender 
køretøjer eller vogntog, som overstiger 
denne grænse.

(10) Virksomheder, der udøver 
godskørselserhvervet udelukkende med 
motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 
inklusive påhængskøretøjer på mellem 2,4 
og 3,5 ton, og som udfører international 
transport, bør have et økonomisk grundlag 
af et vist minimum for at sikre, at de har de 
nødvendige midler til at gennemføre deres 
aktiviteter på et stabilt og langsigtet 
grundlag. Da de aktiviteter, der udføres 
med disse køretøjer, generelt er af 
begrænset omfang, bør de tilsvarende krav 
dog være mindre vidtgående end dem, der 
gælder for virksomheder, der anvender 
køretøjer eller vogntog, som overstiger 
denne grænse.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Ændringsforslag 115
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Oplysningerne om 
transportvirksomhederne i de nationale 
elektroniske registre bør være så 
fuldstændige som muligt, så de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af de relevante regler har et tilstrækkeligt 
overblik over de virksomheder, der er 
genstand for undersøgelse. Oplysningerne 
bør navnlig omfatte registreringsnumrene 
på de køretøjer, virksomhederne råder 
over, hvor mange ansatte de har, deres 
risikoklassificering og deres 
grundlæggende finansielle oplysninger 
for at muliggøre en bedre national og 
grænseoverskridende håndhævelse af 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 
Bestemmelserne om de nationale 
elektroniske registre bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

(11) Oplysningerne om 
transportvirksomhederne i de nationale 
elektroniske registre bør være fuldstændige 
og ajourførte, så de nationale myndigheder 
med ansvar for håndhævelsen af de 
relevante regler har et tilstrækkeligt 
overblik over de virksomheder, der er 
genstand for undersøgelse. Oplysningerne 
bør navnlig omfatte registreringsnumrene 
på de køretøjer, virksomhederne råder 
over, hvor mange ansatte de har, og deres 
risikoklassificering for at muliggøre en 
bedre national og grænseoverskridende 
håndhævelse af bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1071/2009 og (EF) 
nr. 1072/2009 samt anden relevant EU-
lovgivning. For desuden at give de 
retshåndhævende myndigheders 
personale, herunder dem, der udfører 
vejkontroller, et klart og fuldstændigt 
overblik over de transportvirksomheder, 
der kontrolleres, bør de have adgang 
direkte og i realtid til alle relevante 
oplysninger. Derfor bør de nationale 
elektroniske registre være virkeligt 
interoperable, og dataene deri bør være 
tilgængelige direkte og i realtid for alle 
udpegede retshåndhævende embedsmænd 
i alle medlemsstater. Bestemmelserne om 
de nationale elektroniske registre bør 
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derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Ændringsforslag 116
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bestemmelserne om national 
godskørsel, der udføres midlertidigt af 
transportvirksomheder i en medlemsstat, 
hvor de ikke er hjemmehørende, 
("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 
lette at håndhæve, samtidig med at den 
grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 
generelt bevares.

(13) Bestemmelserne om national 
godskørsel, der udføres midlertidigt af 
transportvirksomheder i en medlemsstat, 
hvor de ikke er hjemmehørende, 
("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 
lette at håndhæve.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Ændringsforslag 117
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Til dette formål og for at lette 
kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 
begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 
i tilslutning til en international transport 
afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 
må udføres cabotagekørsel, bør reduceres.

(14) For at undgå tomkørsel bør 
cabotagekørsel med specifikke 
begrænsninger være tilladt i 
værtsmedlemsstaten. Til dette formål og 
for at lette kontrollen og fjerne enhver 
usikkerhed bør begrænsningen i antallet af 
cabotagekørsler i tilslutning til en 
international transport afskaffes, mens 
antallet af dage, hvor der må udføres 
cabotagekørsel, bør reduceres.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Ændringsforslag 118
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) For at forhindre, at cabotagekørsel 
udføres systematisk, hvilket kunne skabe 
en permanent eller vedvarende aktivitet, 
som forvrider det nationale marked, bør 
den periode, der er til rådighed til 
cabotagekørsel i én værtsmedlemsstat, 
reduceres. Transportvirksomheder bør 
desuden ikke have tilladelse til at udføre 
nye cabotagekørsler i samme 
værtsmedlemsstat inden for et bestemt 
tidsrum, og indtil de har foretaget en ny 
international transport med 
udgangspunkt i den medlemsstat, hvori 
virksomheden er etableret. Denne 
bestemmelse er ikke til hinder for 
udførelsen af internationale transporter.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Ændringsforslag 119
Karima Delli
for Transport- og Turismeudvalget

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør præciseres, hvilke midler 
udøvere af vejtransporterhvervet kan 
benytte til at dokumentere 
overensstemmelse med reglerne for 
cabotagekørsel. Brug og overførsel af 
elektroniske transportoplysninger bør 
anerkendes som et sådant middel, som bør 
forenkle tilvejebringelsen af relevant 
dokumentation og de kompetente 
myndigheders behandling heraf. Formatet, 
der anvendes til dette formål, bør garantere 
oplysningernes pålidelighed og ægthed. På 
baggrund af den stigende anvendelse af 
effektiv elektronisk udveksling af 
information inden for transport og logistik 
er det vigtigt at sikre sammenhæng i de 
lovgivningsmæssige rammer og 
bestemmelser vedrørende forenkling af de 
administrative procedurer.

(15) Effektiv håndhævelse af reglerne 
er en forudsætning for fair konkurrence 
på det indre marked. Yderligere 
digitalisering af 
håndhævelsesværktøjerne er afgørende 
for at kunne frigøre 
håndhævelseskapacitet, reducere 
unødvendige administrative byrder for 
internationale transportvirksomheder, 
navnlig for SMV'er, sætte mere målrettet 
ind over for højrisikable 
transportvirksomheder og afdække 
svigagtig praksis. Med henblik på at gøre 
transportdokumentation ikke-papirbaseret 
bør brugen af elektroniske dokumenter, 
især det elektroniske fragtbrev i henhold 
til konventionen om fragtaftaler ved 
international transport af gods ad 
landevej (eCMR), i fremtiden blive reglen. 
Det bør præciseres, hvilke midler udøvere 
af vejtransporterhvervet kan benytte til at 
dokumentere overensstemmelse med 
reglerne for cabotagekørsel. Brug og 
overførsel af elektroniske 
transportoplysninger bør anerkendes som 
et sådant middel, som bør forenkle 
tilvejebringelsen af relevant dokumentation 
og de kompetente myndigheders 
behandling heraf. Formatet, der anvendes 
til dette formål, bør garantere 
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oplysningernes pålidelighed og ægthed. På 
baggrund af den stigende anvendelse af 
effektiv elektronisk udveksling af 
information inden for transport og logistik 
er det vigtigt at sikre sammenhæng i de 
lovgivningsmæssige rammer og 
bestemmelser vedrørende forenkling af de 
administrative procedurer.

Or. en


