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Kabotasje i vegtransport - innspill til norsk posisjon
overfor EU - innstramming av regelverket for
kabotasjekjøring i Finland - høring i EU-parlamentet

Innledning
Vi viser til Samferdselsdepartementets brev datert 7. mars 2013 om innspill til norsk
posisjon overfor EU vedrørende kabotasje i vegtransport.

Vi viser også til tidligere korrespondanse og møter hvor vi har fremmet forslag til tiltak
for å begrense kabotasjetransport i Norge pga. uheldige virkninger for det
innenlandske transportmarkedet, til brev datert 22. februar 2013 med tiltaksplan for
Økt kontroll med utenlandske transportørers virksomhet i Norge, og til brev datert 6.
mars 2013 til statsminister Jens Stoltenberg om nederlandske myndigheters syn på
kabotasje.

Innspill til norsk posisjon overfor EU
NLFs oppfatning har hele tiden vært at det innenfor dagens EU-regelverk er rom for en
strengere forståelse og praktisering av bestemmelsene for kabotasjetransport. Vi har
spesielt vært opptatt av at dagens regelverk har hatt som utgangspunkt at
kabotasjetranspor-t ikke kan være en planlagt, permanent og løpende aktivitet slik det
fremgår av rundskriv N-1/2012. I forbindelse med at EU-kommisjonen nå arbeider
med en revidering av regelverket, har NLF sammen med våre nordiske
søsterorganisasjoner og gjennom vår organisasjon i Brussel, NLA, spilt inn konkrete
forslag som skal tydeliggjøre kabotasjeregelverket under hensyn til at kabotasje er et
unntak og hvor det legges til grunn en strengere definisjon av en kabotasjetur. I
korthet foreslås at tre kabotasjeturer kun muliggjør tre lossinger, at det skal settes
begrensninger for antall kabotasjeturer pr år, at en sjåfør eller et kjøretøy maksimalt
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kan utføre 10 kabotasjeturer i løpet av tre måneder, og at den som bestiller
transporten har plikt til å påse at transportøren har løyve eller lov til å kjøre kabotasje.
En fullstendig oversikt over forslagene fremgår av vedlagte dokumenter som vi
gjennom NLA skriftlig har oversendt EU-kommisjonen.

Innstramming av regelverket i Finland
Finske myndigheter har tatt problemstillingene knyttet til kabotasje på alvor, og 15.
april 2013 ble det offentliggjort at kabotasjeregelverket i Finland fra 25. april 2013
strammes ytterligere inn. Fra denne datoen må alle transportfirmaer som bedriver
kommersiell godstransport i Finland i mer enn 7 dager, registrere seg i landet. Et
transportfirma med finsk øyve kjennetegnes ved at registreringsskiltet på kjøretøyet
har en oransje ramme, i stedet for svart ramme. Etter at loven trer i kraft, vil det heller
ikke bli tillatt å bruke underleverandører som kjører med svart ramme.

Finland har hatt en strengere tolkning av kabotasjeregelverket enn Norge også før den
nye innstrammingen. Ulovlig kabotasje har likevel vært et problem for finske
transportfirmaer, som — i likhet med norske transportører — har opplevd å tape
markedsandeler til utenlandske konkurrenter.

NLF har lenge krevd at transportkjøper i større grad må ansvarliggjøres for sin rolle i
transportmarkedet, og mener at hjemmelen for dette finnes i eksisterende lovverk.
Tidligere statsråd Kleppa bekreftet at Samferdselsdepartementet ville sette fokus på
dette punktet og klargjøre transportkjøpers ansvar, I det regelverket som nå trer i
kraft i Finland, er transportkjøpers ansvar tydeliggjort. Transportkjøper vil heretter
være juridisk forpliktet til å kontrollere at transportfirmaene de bruker har løyve, at de
betaler skatt og at de oppfyller sine plikter som arbeidsgiver.

Vi mener derfor at vii Norge kan lære av det som nå skjer i Finland og gjennomføre
tiltak som bidrar til tydeliggjøring av kabotasjeregelverket og transportkjøpers ansvar.
Et eksempel på slik ansvarliggjøring er å flytte fokus og bøtelegging fra lastebilsjåføren
og lastebileieren til også å gjelde transportkjøperen når det avdekkes ulovlig
kabotasje. Som vi tidligere har sagt, stiller vi gjerne opp for å diskutere løsningene på
denne problemstillingen på nytt også i lys av de endringene som nå gjennomføres i
Finland. Vi vedlegger pressemelding om saken oversendt oss fra vår finske
søsterorganisasjon SKAL.

Høring i EU-parlamentet 23. april 2013
Vi vil også henlede statsrådens oppmerksomhet mot høringen om kabotasje i EU
parlamentet 23. april 2013. I høringen ble resultatet av to undersøkelser om kabotasje
og sosiale vilkår i lastebilnæringen lagt frem. Konklusjonene i begge undersøkelsene er
de samme: Det har skjedd en forverring av forholdene både for lastebilsjåfører og
lastebileiere de siste årene når det gjelder lønn, arbeidsvilkår og sikkerhet, noe som i
stor grad skyldes kabotasje. Gjennom rapportene avdekkes et bilde av en næring hvor
det blir vanskeligere og vanskeligere å drive redelig og på en slik måte at det er mulig å
opprettholde attraktive og interessante arbeidsplasser.
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Utviklingen viser at forskjellen i lønns- og arbeidsvilkårene i EU-landene ikke er blitt
mindre de siste årene, at det ikke gjennomføres tilfredsstillende kontroller i det
enkelte land, og at samarbeidet mellom landene og innad i landene mellom ulike
myndigheter ikke er godt nok. Etter vår vurdering understreker også denne høringen
at det er nødvendig å iverksette de tiltak NLF tidligere har fremmet forslag om.

Med hilsen
Norges Lastebileier-Forbund
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Vedlegg: NLAs forslag til endringer i kabotasjeregelverket
Pressemelding fra SKAL
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