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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/185

Ændringsforslag 185
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 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Der er ligeledes konstateret 
vanskeligheder i forbindelse med 
anvendelse af reglerne om udstationering 
af arbejdstagere som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF15 
og reglerne om administrative krav som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/67/EU16 på den højmobile 
vejtransportsektor. De ukoordinerede 
nationale foranstaltninger vedrørende 
anvendelse og håndhævelse af 
bestemmelserne om udstationering af 
arbejdstagere inden for 
vejtransportsektoren har skabt store 
administrative byrder for ikke-EU-
operatører. Dette har medført uberettigede 
begrænsninger af retten til at yde 
grænseoverskridende vejtransporttjenester 
og har påvirket beskæftigelsen i negativ 
retning.

(9) Der er ligeledes konstateret 
vanskeligheder i forbindelse med 
anvendelse af reglerne om udstationering 
af arbejdstagere som fastsat i Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF15 
og reglerne om administrative krav som 
fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2014/67/EU16 på den højmobile 
vejtransportsektor. De ukoordinerede 
nationale foranstaltninger vedrørende 
anvendelse og håndhævelse af 
bestemmelserne om udstationering af 
arbejdstagere inden for 
vejtransportsektoren har skabt store 
administrative byrder for EU-operatører 
og har skabt uretfærdige 
konkurrencebetingelser mellem 
virksomheder i sektoren.

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 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).

15 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).

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2014/67/EU af 15. maj 2014 om 
håndhævelse af direktiv 96/71/EF om 
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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).

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 A8-0206/186

Ændringsforslag 186
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 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (9a) Manglende overholdelse af 
reglerne for etablering af internationale 
vejtransportvirksomheder skaber forskelle 
inden for det indre marked og bidrager til 
uretfærdige konkurrencebetingelser 
mellem virksomheder. Betingelserne for 
etablering af internationale 
vejtransportvirksomheder bør derfor 
strammes og gøres lettere at overvåge, 
især med henblik på at bekæmpe 
oprettelsen af skuffeselskaber.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/187

Ændringsforslag 187
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 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Kommissionen anerkendte i sit 
forslag af 8. marts 201617 om revision af 
direktiv 96/71/EF, at gennemførelsen af 
direktivet rejser særlige juridiske 
spørgsmål og giver vanskeligheder i en 
sektor kendetegnet ved høj mobilitet, og 
angav, at disse problemer bedst håndteres 
gennem sektorspecifik 
vejtransportlovgivning.

(10) Kommissionen anerkendte i sit 
forslag af 8. marts 201617 om revision af 
direktiv 96/71/EF, at gennemførelsen af 
direktivet i den højmobile 
vejtransportsektor, rejser særlige juridiske 
spørgsmål og vanskeligheder, og angav, at 
disse problemer bedst håndteres gennem 
sektorspecifik vejtransportlovgivning. Da 
transportsektoren imidlertid er en af de 
mest sårbare sektorer, bør 
minimumsbestemmelserne for beskyttelse 
i direktiv 96/71/EF anvendes på alle 
arbejdstagere.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
17 COM(2016)0128. 17 COM(2016)0128.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/188

Ændringsforslag 188
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 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (10a) I betragtning af manglen på førere 
i Europa, bør arbejdsvilkårene forbedres 
betydeligt for at øge erhvervets 
tiltrækningskraft.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/189

Ændringsforslag 189
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 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) For at sikre effektiv og 
forholdsmæssig gennemførelse af direktiv 
96/71/EF i vejtransportsektoren er det 
nødvendigt at fastsætte sektorspecifikke 
regler, der afspejler det særegne ved den 
højmobile arbejdsstyrke inden for 
vejtransport, og skaber balance mellem den 
sociale beskyttelse af førerne og 
operatørernes frihed til at yde 
grænseoverskridende tjenester.

(11) For at sikre effektiv og 
forholdsmæssig gennemførelse af direktiv 
96/71/EF i vejtransportsektoren er det 
nødvendigt at fastsætte og styrke 
håndhævelsen af sektorspecifikke regler, 
der afspejler det særegne ved den 
højmobile arbejdsstyrke inden for 
vejtransport, og skaber balance mellem den 
sociale beskyttelse af førerne og 
operatørernes frihed til at yde 
grænseoverskridende tjenester.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/190

Ændringsforslag 190
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 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Sådanne afbalancerede kriterier 
bør være baseret på det koncept, at en 
fører skal have en tilstrækkelig 
tilknytning til en værtsmedlemsstats 
område. Derfor skal der fastsættes en 
tærskel, over hvilket det er 
værtsmedlemsstatens satser for 
mindsteløn og betalt ferie, der gælder i 
tilfælde af internationale transporter. 
Tærsklen skal ikke finde anvendelse på 
cabotagekørsel som defineret i forordning 
(EF) 1072/200918 og forordning (EF) nr. 
1073/200919, eftersom hele transporten 
finder sted i en værtsmedlemsstat. Som 
konsekvens bør værtsmedlemsstatens 
mindsteløn og den årlige betalte ferie 
gælde for cabotagekørsel, uanset hvor 
hyppigt og hvor længe en fører er om 
transporterne.

(12) Cabotagekørsel som defineret i 
forordning (EF) 1072/200918 og forordning 
(EF) nr. 1073/200919 er udveksling af 
tjenesteydelser, der er omfattet af direktiv 
96/71/EF, da transporten fuldt ud finder 
sted i en anden medlemsstat. Som 
konsekvens bør værtsmedlemsstatens 
mindsteløn og den årlige betalte ferie 
gælde for cabotagekørsel, uanset hvor 
hyppigt og hvor længe en fører er om 
transporterne.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler for adgang 
til markedet for international godskørsel 
(EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

18 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler for adgang 
til markedet for international godskørsel 
(EUT L 300 af 14.11.2009, s. 72).

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler for adgang 

19 Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. 
oktober 2009 om fælles regler for adgang 
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til det internationale marked for buskørsel 
og om ændring af forordning (EF) nr. 
561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 
88).

til det internationale marked for buskørsel 
og om ændring af forordning (EF) nr. 
561/2006 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 
88).

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/191

Ændringsforslag 191
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 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (12a) På grund af de særlige forhold ved 
transitkørsel og på grund af manglende 
tilstrækkelig forbindelse mellem føreren 
og værtsmedlemsstatens område bør 
transitkørsel udelukkes fra dette direktivs 
anvendelsesområde.

Or. en
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DA Forenet i mangfoldighed DA

21.3.2019 A8-0206/192

Ændringsforslag 192
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 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Med henblik på at sikre en effektiv 
håndhævelse af sektorspecifikke regler for 
udstationering af arbejdstagere og for at 
undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder for ikke-
hjemmehørende operatører, bør der 
fastsættes specifikke administrative krav 
og kontrolkrav i vejtransportsektoren, hvor 
der drages fuld fordel af kontrolredskaber 
såsom digitale takografer.

(13) Med henblik på at tilvejebringe 
klare sektorspecifikke regler for 
udstationering af arbejdstagere i medfør af 
direktiv 96/71/EF som ændret ved 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/9571 og direktiv 2014/67/EU 
samt sikre en effektiv håndhævelse af dem 
og for at undgå uforholdsmæssigt store 
administrative byrder for ikke-
hjemmehørende operatører, bør der 
fastsættes standardiserede formularer 
udviklet af Kommissionen og reducerede 
specifikke administrative krav og 
kontrolkrav i vejtransportsektoren, hvor der 
drages fuld fordel af kontrolredskaber 
såsom informationssystemet for det indre 
marked (IMI), GNSS-portalen for 
vejtransport og intelligente takografer.

___________________________
1Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
(EU) 2018/957 af 28. juni 2018 om 
ændring af direktiv 96/71/EF om 
udstationering af arbejdstagere som led i 
udveksling af tjenesteydelser (EØS-
relevant tekst)
EUT L 173 af 9.7.2018, s. 16. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/193

Ændringsforslag 193
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 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (13a) Praksis, hvorunder 
moderselskaber i én medlemsstat tildeles 
størstedelen af overskuddet, og 
datterselskaber i andre medlemsstater 
tildeles begrænsede ressourcer, selv om de 
er ansvarlige for størstedelen af 
omsætningen fra deres 
transportvirksomhed, kan medføre 
uligheder og uforholdsmæssig overførsel 
af overskud mellem medlemsstaterne og 
bør undgås. En negativ social konsekvens 
af sådanne praksisser er, at førernes 
indkomst i de medlemsstater, hvor 
datterselskaberne opererer, holdes på et 
lavere niveau. For at imødegå eventuel 
illoyal konkurrence i vejtransportsektoren 
bør sådanne praksisser analyseres nøje 
med henblik på at forhindre dem.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/194

Ændringsforslag 194
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 13 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (13b) De kompetente 
kontrolmyndigheder bør have adgang til 
og verificere alle data, der sendes via IMI 
og GNSS-portalen, for at sikre fuld 
overholdelse af de sociale bestemmelser, 
og i betragtning af den forventede 
oprettelse af en europæisk 
arbejdstilsynsmyndighed.

Or. en


