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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 

(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 

2,8-3,5 ton til international transport, ved 

hjælp af fælles regler og således sikre en 

indbyrdes tilnærmelse af 

konkurrencevilkårene for alle 

virksomheder bør kravene med henblik på 

udøvelse af vejtransporterhvervet gælde 

på samme måde, samtidig med at 

uforholdsmæssigt store administrative 
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denne sektor. byrder undgås. Eftersom denne 

forordning kun finder anvendelse på 

virksomheder, der udfører godstransport 

for fremmed regning, er virksomheder, 

der udfører transporter for egen regning, 

ikke omfattet af denne bestemmelse. 

Or. en 
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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 2,8 

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 



 

AM\1157459DA.docx  PE621.710v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

27.6.2018 A8-0204/73 

Ændringsforslag  73 

Kosma Złotowski, Roberts Zīle, Tomasz Piotr Poręba, Bolesław G. Piecha, Anna 

Elżbieta Fotyga, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Sławomir 

Kłosowski, Jadwiga Wiśniewska, Czesław Hoc, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, 

Marek Jurek, Valdemar Tomaševski, Evžen Tošenovský, Richard Sulík, Mirosław 

Piotrowski, Urszula Krupa, Beata Gosiewska, Edward Czesak, Ryszard Antoni Legutko 

for ECR-Gruppen 

 

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) 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. 

Or. en 
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Betænkning A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – stk. 1 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, og mindst 5 000 

EUR for hvert derudover benyttet køretøj. 

Virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton, skal på 

grundlag af årsregnskaber, der er attesteret 

af en revisor eller anden autoriseret person, 

godtgøre, at de årligt råder over en 

egenkapital på mindst 1 800 EUR, når de 

kun benytter et enkelt køretøj, og mindst 

900 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj. 

For at opfylde kravet i artikel 3, stk. 1, litra 

c), skal en virksomhed på permanent basis 

kunne opfylde sine økonomiske 

forpligtelser i løbet af regnskabsåret. 

Virksomheden skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

den årligt råder over en egenkapital af en 

værdi på mindst 9 000 EUR, når den kun 

benytter et enkelt køretøj, mindst 

5 000 EUR for hvert derudover benyttet 

køretøj med en tilladt totalmasse inklusive 

påhængskøretøjer på over 3,5 ton og 

mindst 900 EUR for hvert derudover 

benyttet køretøj med en tilladt totalmasse 

inklusive påhængskøretøjer på mellem 

2,8 ton og 3,5 ton. Virksomheder, der 

udøver godskørselserhvervet udelukkende 

med motorkøretøjer med en tilladt 

totalmasse inklusive påhængskøretøjer på 

mellem 2,8 og 3,5 ton skal på grundlag af 

årsregnskaber, der er attesteret af en revisor 

eller anden autoriseret person, godtgøre, at 

de årligt råder over en egenkapital på 

mindst 1 800 EUR, når de kun benytter et 

enkelt køretøj, og mindst 900 EUR for 
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hvert derudover benyttet køretøj. 

Or. en 

(Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a) 
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Ismail Ertug 

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 26 – stk. 3 – indledning 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvert år udarbejder 

medlemsstaterne en rapport om brugen af 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller vogntog med en tilladt 

totalmasse på højst 3,5 ton i deres område 

og sender den til Kommissionen senest den 

30. juni i året efter udgangen af 

rapporteringsperioden. Denne rapport skal 

indeholde: 

3. Hvert år udarbejder 

medlemsstaterne en rapport om brugen af 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

inklusive påhængskøretøjer på mellem 2,8 

og 3,5 ton, som udfører international 

transport og er etableret på deres område, 

og sender den til Kommissionen senest den 

30. juni i året efter udgangen af 

rapporteringsperioden. Denne rapport skal 

indeholde: 

Or. en 

(Artikel 26 – stk. 3) 
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Betænkning A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren 

(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)) 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 16 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 

Artikel 26 – stk. 3 – litra a 

 
Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) antallet af tilladelser, der er udstedt 

til virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse på 

højst 3,5 ton eller med vogntog med en 

tilladt totalmasse på højst 3,5 ton  

a) antallet af tilladelser, der er udstedt 

til virksomheder, der udøver 

godskørselserhvervet udelukkende med 

motorkøretøjer med en tilladt totalmasse 

inklusive påhængskøretøjer på mellem 2,8 

og 3,5 ton, og som udfører international 

transport  

Or. en 

(Artikel 26 – stk. 3 – litra a) 

 


