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Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt.)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.



RR\1207245DA.docx 3/12 PE650.437v02-00

DA

INDHOLD

Side

KORT BEGRUNDELSE............................................................................................................7

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG ...........................................................11

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG .12



PE650.437v02-00 4/12 RR\1207245DA.docx

DA



RR\1207245DA.docx 5/12 PE650.437v02-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 
96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren og 
om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og af 
forordning (EU) nr. 1024/2012
(05112/1/2020 – C9-0106/2020 – 2017/0121(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05112/1/2020 – C9-0106/2020),

– der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om 
anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det 
polske Senat, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder 
nærhedsprincippet, 

– der henviser til udtalelse af 18. januar 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg1,

– der henviser til udtalelse af 1. februar 2018 fra Regionsudvalget2,

_ der henviser til Kommissionens udtalelse (COM(2020)0151),

– der henviser til sin førstebehandlingsholdning3 til Kommissionens forslag til Europa-
Parlamentet og Rådet (COM(2017)0278),

– der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold 
til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 67,

– der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget 
(A9-0114/2020),

1. godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2. konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3. pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 

1 EUT C 197 af 8.6 2018, s. 45. 
2 EUT C 176 af 23.5 2018, s. 57.
3 EUT C 197 af 8.6.2018, s. 45.
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297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4. pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle 
procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at 
foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter. 
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KORT BEGRUNDELSE

1. Markedet for international vejtransport 

Unionens sociale bestemmelser bør inden for vejtransportsektoren bidrage til at opnå de 
politiske målsætninger om at forbedre føreres arbejdsvilkår, sikre fair konkurrence mellem 
vejtransportvirksomheder og øge trafiksikkerheden for alle trafikanter. 

De vigtigste sociale bestemmelser på vejtransportområdet omfatter bestemmelser om 
tilrettelæggelse af føreres arbejdstid som fastsat i direktiv 2002/15/EF4, minimumskrav for 
håndhævelse som fastsat i direktiv 2006/22/EF, regler om køretid, pauser og hvileperioder som 
fastsat i forordning (EF) nr. 561/20065 samt bestemmelser om udstationering af arbejdstagere 
som fastsat i direktiv 96/71/EF6 og håndhævelsesdirektivet 2014/67/EU7. Disse retsakter er en 
del af en bredere indsats for at forbedre arbejdsvilkårene for førere, sikre fair konkurrence 
mellem operatører og forbedre sikkerheden på de europæiske veje såvel som for at sikre 
balancen mellem førernes sociale beskyttelse og operatørernes frihed til at yde 
grænseoverskridende tjenester. 

2. Kommissionens forslag 

Kommissionen vedtog den 31. maj 2017 "mobilitetspakke I" med det formål at sikre fair 
konkurrence, forenkle de eksisterende regler, bevare EU's indre marked og beskytte 
rettighederne for arbejdstagerne i denne sektor. Som led i denne første mobilitetspakke foreslog 
Kommissionen, at der fastsættes særlige regler for udstationering inden for vejtransport. 

Formålet med Kommissionens forslag er at sikre en passende og formålstjenlig anvendelse af 
reglerne om udstationering og at forbedre håndhævelsen og gøre det administrative samarbejde 
mellem medlemsstaterne mere struktureret og effektivt. 

3. Interinstitutionelle forhandlinger

Efter vedtagelsen den 4. april 2019 af Parlamentets førstebehandlingsholdning fandt der (med 
henblik på en tidlig andenbehandlingsaftale) interinstitutionelle forhandlinger sted fra oktober 
til december 2019 under det finske formandskab for Rådet. Efter fire trilogrunder, hvoraf visse 
blev holdt i fællesskab, nåede Parlamentets forhandlingsteam under den sidste trilog, der blev 
indledt den 11. december 2019, til en foreløbig aftale med rådsformandskabet.

Den foreløbige aftales tekst blev forelagt Transport- og Turismeudvalget (TRAN) og godkendt 
den 21. januar 2020. På grundlag af udvalgets godkendelse anførte TRAN-udvalgets formand 
i sin skrivelse til formanden for De Faste Repræsentanters Komité (Coreper I), at hun ville 
henstille til plenarforsamlingen at godkende Rådets holdning uden ændringer, under 
forudsætning af at den var i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der var blevet indgået 
mellem de to institutioner. Efter jurist-lingvisternes gennemgang vedtog Rådet (ved skriftlig 
procedure) den 7. april 2020 formelt sin holdning i overensstemmelse med den foreløbige 

4 EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35.
5 EUT L 102 af 11.4.2006, s. 1.
6 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
7 EUT L 159 af 28.5.2014, s. 11.
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aftale.

4. Aftalen i hovedtræk

Den generelle aftale mellem Parlamentet og Rådet styrkede forslaget yderligere med henblik 
på at sikre lige konkurrencevilkår og streng håndhævelse. Der blev navnlig opnået følgende 
resultater:

Undtagelser fra udstationeringsordningen for arbejdstagere inden for international 
vejtransport 

Centrale elementer i aftalen vedrører indførelsen af en undtagelse fra de generelle regler om 
udstationering som følge af den høje grad af mobilitet såvel som denne undtagelses 
anvendelsesområde. 

Undtagelser fra reglerne om udstationering vedrører navnlig "bilaterale transporter" inden for 
både gods- og passagertransport og indebærer en meget begrænset fleksibilitet med hensyn til 
yderligere transportrelaterede stop. Det præciseres endvidere, at international transport i transit 
gennem en medlemsstats område ikke udgør en udstationeringssituation. Der foretages desuden 
præciseringer for kombineret transport. Andre transporter, herunder cabotagekørsel, udgør 
udstationeringssituationer. 

Selv om Rådet foreslog yderligere at udvide undtagelsen til også at omfatte transport for egen 
regning, havde Parlamentet held med at forsvare begrænsningen af undtagelser til kun at 
omfatte tilfælde, hvor der er indgået en tjenesteydelseskontrakt mellem den arbejdsgiver, der 
sender føreren, og en part, der driver virksomhed i værtsmedlemsstaten.

Det præciseres desuden, at en førers afbrudte tilstedeværelser i en værtsmedlemsstat ikke 
lægges sammen til en længerevarende udstationering.

Operatører fra tredjelande

Rådet accepterede Parlamentets holdning til operatører fra tredjelande for at sikre, at en 
styrkelse af reglerne for udstationering af førere i EU ikke medfører en konkurrencemæssig 
fordel for operatører fra tredjelande, der har adgang til EU's marked for vejtransport. 

I henhold til artikel 1, stk. 4, i direktiv 96/71/EF må virksomheder, der er etableret i en ikke-
medlemsstat, ikke behandles mere gunstigt end virksomheder, der er etableret i en medlemsstat. 
Det blev bekræftet, at princippet ligeledes bør gælde med hensyn til de særlige regler om 
udstationering af førere. Endvidere skal medlemsstaterne overholde deres forpligtelse til ikke 
at forskelsbehandle virksomheder i Unionen, herunder når de aftaler betingelser for adgang til 
Unionens marked inden for rammerne af Det Internationale Transportforum. Unionen bør også 
forhandle inden for rammerne af AETR-overenskomsten med henblik på at tilpasse den til de 
nye kontrolværktøjer (intelligente takografer).

Administrative krav i forbindelse med udstationering, kontrol og håndhævelse

Transportvirksomhederne vil være i stand – og forpligtet – til at anvende Kommissionens 
informationssystem for det indre marked (IMI) til at sende udstationeringserklæringer og 
krævede oplysninger. Denne harmoniserede procedure vil gøre selvstændige nationale 
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informationssystemer overflødige.

Med hensyn til kontrolbestemmelser skelnes der mellem kontrol ved vejsiden og kontrol efter 
udstationeringen. Der kan anmodes om førerens ansættelseskontrakt og lønsedler direkte hos 
transportvirksomheden efter udstationeringen. IMI-systemet vil i kontrolfasen efter 
udstationeringen være det centrale kommunikationsværktøj for transportvirksomheden, og en 
medlemsstat har mulighed for at inddrage arbejdsmarkedets parter.

Rådet accepterede Parlamentets krav om, at der skal fastsættes sanktioner mod overtrædelser 
af lex specialis og sanktioner over for aktører i

logistikkæden, hvis de kender til eller burde kende til overtrædelserne. Endelig accepterede 
Rådet også en bestemmelse om "intelligent håndhævelse", som forpligter medlemsstaterne til 
at integrere reglerne om kontrol i forbindelse med udstationering i en overordnet 
kontrolstrategi.

Gennemsigtighed med hensyn til arbejds- og ansættelsesvilkår

Rådet accepterede Parlamentets anmodning om en særlig regel om værtsmedlemsstatens pligt 
til at sikre gennemsigtighed med hensyn til dens arbejds- og ansættelsesvilkår, herunder dem, 
der er fastsat i visse kollektive aftaler.

Indarbejdelse af direktiv 2002/15/EF i håndhævelsesstandarderne for sociale bestemmelser

Der blev ved direktiv 2006/22/EF indført EU-standarder for kontrol med og håndhævelse af 
regler om køretid, pauser og hviletid samt regler for fartskrivere. Det udelukkede imidlertid 
direktiv 2002/15/EF fra sit anvendelsesområde. Aftalen indarbejder adskillige aspekter af 
nævnte direktiv, som f.eks.: de nationale kontrolordninger, minimumsantallet af kontroller, de 
nationale risikoklassificeringssystemer eller udveksling af oplysninger.

Reviderede standarder for håndhævelse af sociale bestemmelser

Der blev foretaget to ændringer for at forbedre risikoklassificeringssystemet: For det første 
indfører Kommissionen en fælles formel til risikoklassificering af virksomheder, og for det 
andet gøres de nationale oplysninger om risikoklassificering tilgængelige for 
kontrolmyndighederne i hele EU, herunder i forbindelse med udførelse af vejkontrol.

Beføjelser til Kommissionen

Aftalen indeholder to beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med henblik på ajourføring 
af bilagene og tre nye beføjelser til at vedtage gennemførelsesretsakter, nemlig om en fælles 
formel for risikoklassificering, en fælles tilgang til registrering og kontrol af perioder med 
"andet arbejde" og om udvikling af funktionerne i det IMI-kommunikationsværktøj, der skal 
anvendes til udstationeringserklæringer.

Gennemførelse og gennemgang

Medlemsstaterne skal gennemføre direktivet senest 18 måneder efter ikrafttrædelsen. 
Kommissionens evaluering af gennemførelsen af direktivet og navnlig af de særlige 
bestemmelser om udstationerede førere er planlagt til udgangen af 2025.
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5. Indstilling

Ordføreren mener, at det opnåede kompromis udgør et afbalanceret resultat. Da Rådets 
holdning er i overensstemmelse med den foreløbige aftale, der blev indgået under de 
interinstitutionelle forhandlinger, henstiller ordføreren, at den godkendes uden ændringer.
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