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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/175

Ændringsforslag 175
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) For at skabe en sikker, effektiv og 
socialt ansvarlig vejtransportsektor er det 
nødvendigt at sikre egnede arbejdsvilkår 
og social beskyttelse for førerne på den 
ene side og passende forretningsvilkår og 
fair konkurrence for operatørerne på den 
anden side.

(1) Fri bevægelighed for 
arbejdstagere, etableringsfrihed og fri 
udveksling af tjenesteydelser er 
grundlæggende principper for det indre 
marked. De er fastlagt i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
(TEUF) og er afgørende for et 
velfungerende indre marked. For at skabe 
en sikker, effektiv og socialt ansvarlig 
vejtransportsektor er det nødvendigt at 
sikre en balance mellem den frie 
bevægelighed for transporttjenester og 
anstændige arbejdsvilkår, ligebehandling 
og social beskyttelse for førerne og et 
konkurrencepræget og fair erhvervsmiljø 
for operatørerne.

Or. en



AM\1180657DA.docx PE621.702v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/176

Ændringsforslag 176
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (1a) Kommissionens formand meddelte 
i sin tale om Unionens tilstand den 13. 
september 2017, at der ville blive oprettet 
en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/177

Ændringsforslag 177
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Den iboende høje grad af mobilitet 
inden for vejtransporttjenester kræver 
særlig opmærksomhed, når det drejer sig 
om at sikre, at førerne nyder godt af deres 
rettigheder, og at operatørerne ikke bliver 
konfronteret med uforholdsmæssigt store 
administrative hindringer, som 
uretmæssigt begrænser deres frihed til at 
yde grænseoverskridende tjenester.

(2) Den iboende høje grad af mobilitet 
inden for vejtransporttjenester kræver 
særlig opmærksomhed, når det drejer sig 
om at sikre, at førerne nyder godt af deres 
rettigheder, og at der opretholdes fair 
konkurrencevilkår, samtidig med at den 
fri udveksling af tjenesteydelser 
respekteres.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/178

Ændringsforslag 178
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (2a) Alle nationale regler for 
vejtransport bør være forholdsmæssige og 
berettigede og bør ikke gøre det 
vanskeligere eller mindre attraktivt at 
udøve de i TEUF sikrede grundlæggende 
frihedsrettigheder, såsom den frie 
udveksling af tjenesteydelser, således at 
Unionens konkurrenceevne opretholdes 
eller øges, samtidig med at der sikres 
anstændige arbejdsvilkår for og social 
beskyttelse af førerne.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/179

Ændringsforslag 179
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (2b) Vejtransportsektoren er yderst 
konkurrencepræget og kendetegnet ved 
særlige forvridninger, som skyldes 
operatørernes ulovlige forumshopping 
med henblik på at sænke eller undgå 
udgifter til lønninger og social sikring 
eller andre sociale og arbejdsmæssige 
vilkår, hvilket tidligere har ført til 
konkurrence af den type, der fører til 
kapløb mod bunden. Et velfungerende 
indre marked skal være baseret på lige 
vilkår. Det er derfor nødvendigt med 
yderligere skridt for at forhindre misbrug 
fra vejtransportoperatørers side i 
forbindelse med forumshopping, 
herunder horisontale foranstaltninger i 
EU's selskabsret for at sætte en stopper 
for vejtransportoperatørers regelshopping 
og -arbitrage.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/180

Ændringsforslag 180
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Balancen mellem at forbedre de 
sociale vilkår og arbejdsvilkårene for 
førerne og fremme udøvelsen af retten til 
at levere vejtransporttjenester baseret på 
fair konkurrence mellem nationale og 
udenlandske operatører er afgørende for et 
velfungerende indre marked. 

(3) Balancen mellem at fremme 
udøvelsen af retten til at levere 
vejtransporttjenester baseret på 
ikkediskriminerende konkurrence mellem 
nationale og udenlandske operatører, 
nedbringelse af den administrative byrde 
og forbedring af de sociale vilkår og 
arbejdsvilkårene for førerne er afgørende 
for en velfungerende vejtransportsektor i 
det indre marked.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/181

Ændringsforslag 181
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Efter at have evalueret 
effektiviteten og lønsomheden af Unionens 
gældende sociale bestemmelser vedrørende 
vejtransport, er der konstateret visse 
smuthuller i de gældende bestemmelser og 
mangler i deres håndhævelse. Derudover er 
der en række uoverensstemmelser mellem 
medlemsstaterne, når det drejer sig om 
fortolkning, anvendelse og gennemførelse 
af reglerne. Det skaber retlig usikkerhed og 
ulige behandling af førere og operatører, 
hvilket er skadeligt for arbejds- og 
konkurrencevilkårene og de sociale vilkår i 
sektoren.

(4) Efter at have evalueret 
effektiviteten og lønsomheden af Unionens 
gældende sociale bestemmelser vedrørende 
vejtransport, er der konstateret visse 
smuthuller i de gældende bestemmelser og 
mangler i deres håndhævelse samt ulovlig 
praksis, eksempelvis anvendelsen af 
postkasseselskaber. Der bør være mere 
fokus på bekæmpelse af sort arbejde i 
transportsektoren. Derudover er der en 
række uoverensstemmelser mellem 
medlemsstaterne, når det drejer sig om 
fortolkning, anvendelse og gennemførelse 
af reglerne, som skaber en tung 
administrativ byrde for førerne og 
operatørerne. Det skaber retlig usikkerhed, 
hvilket er skadeligt for arbejds- og 
konkurrencevilkårene og de sociale vilkår i 
sektoren.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/182

Ændringsforslag 182
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (4a) For at sikre, at Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
96/71/EF1a og 2014/67/EU1b anvendes 
korrekt, bør kontroller og samarbejde på 
EU-plan for at bekæmpe svindel i 
forbindelse med udstationering af førere 
styrkes, og der bør gennemføres strengere 
kontroller for at sikre, at sociale bidrag til 
de udstationerede førere rent faktisk 
udbetales.
––––––––––––––––––
1a. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 
om udstationering af arbejdstagere som 
led i udveksling af tjenesteydelser (EFT L 
18 af 21.1.1997, s. 1).
1b. Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser og om 
ændring af forordning (EU) nr. 
1024/2012 om administrativt samarbejde 
via informationssystemet for det indre 
marked ("IMI-forordningen") (EUT L 
159 af 28.5.2014, s. 11).  

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/183

Ændringsforslag 183
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Egnet, effektiv og konsekvent 
håndhævelse af arbejdstidsbestemmelserne 
er afgørende for at beskytte førernes 
arbejdsvilkår og forebygge 
konkurrenceforvridninger som følge af 
manglende overholdelse. Det er derfor 
ønskeligt at udvide de gældende 
håndhævelseskrav i direktiv 2006/22/EF til 
at omfatte kontrol med overholdelsen af 
arbejdstidsbestemmelserne som fastsat i 
direktiv 2002/15/EU.

(5) Egnet, effektiv og konsekvent 
håndhævelse af arbejdstidsbestemmelserne 
er afgørende for at beskytte førernes 
arbejdsvilkår og forebygge 
konkurrenceforvridninger som følge af 
manglende overholdelse. Det er derfor 
ønskeligt at udvide de gældende 
håndhævelseskrav i direktiv 2006/22/EF til 
at omfatte kontrol med overholdelsen af 
arbejdstidsbestemmelserne som fastsat i 
direktiv 2002/15/EU. De kontroller, der er 
fastsat i direktiv 2002/15/EU, bør 
begrænses på vejene til den daglige og 
ugentlige arbejdstid, pauser, hvileperioder 
og natarbejde. Andre forpligtelser i 
henhold til direktiv 2002/15/EF bør 
kontrolleres hos operatøren.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/184

Ændringsforslag 184
Marita Ulvskog
for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Betænkning A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Håndhævelseskrav og særlige regler i forbindelse med udstationering af førere i 
vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Det administrative samarbejde 
mellem medlemsstaterne hvad angår 
gennemførelsen af de sociale bestemmelser 
inden for vejtransportsektoren har vist sig 
at være utilstrækkeligt, hvilket gør den 
grænseoverskridende håndhævelse mere 
vanskelig, ineffektiv og inkonsekvent. Det 
er derfor nødvendigt at fastsætte en ramme 
for effektiv kommunikation og gensidig 
bistand, herunder udveksling af data om 
overtrædelser og oplysninger om bedste 
praksis inden for håndhævelse.

(6) Det administrative samarbejde 
mellem medlemsstaterne og støtte fra 
Unionen, hvad angår gennemførelsen af de 
sociale bestemmelser inden for 
vejtransportsektoren, har vist sig at være 
utilstrækkeligt, hvilket gør den 
grænseoverskridende håndhævelse mere 
vanskelig, ineffektiv og inkonsekvent. Det 
er derfor nødvendigt at fastsætte en ramme 
for effektiv kommunikation og gensidig 
bistand, herunder udveksling af data om 
overtrædelser og oplysninger om bedste 
praksis inden for håndhævelse.

Or. en


