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Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater, på 

vägen tillbaka till ett transportföretags 

etableringsmedlemsstat. Den sista 

lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten och inom ramen för det 

tillämpliga transportavtalet, har ägt rum. 

 Inom den tidsgräns som anges i första 

stycket får transportföretagen utföra 

cabotagetransporter i en medlemsstat 

under förutsättning att deras uppehåll i 

den medlemsstaten inte överskrider 48 

timmar efter det att de rest in på den 

medlemsstatens territorium. 

 2a. Efter den femdagarsperiod som avses i 

första stycket i punkt 2 ska 

transportoperatörer inte ha rätt att med 
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samma fordon, eller med ett fordonstågs 

motorfordon, utföra cabotagetransporter i 

samma värdmedlemsstat inom 72 timmar 

efter återkomsten av det berörda 

motorfordonet till transportföretagets 

etableringsmedlemsstat, och fram till dess 

att detta motorfordon har utfört en ny 

internationell transport utgående från den 

medlemsstat där transportföretaget är 

etablerat. 

 2b. Om fordonet inte är utrustat med en 

smart färdskrivare kan medlemsstaterna 

kräva tydliga bevis för att bestämmelserna 

i stycke 2 och 2a har uppfyllts. 

Or. en 
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Betänkande A8-0204/2018 
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Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med tanke på vikten av rättvis 

konkurrens på marknaden bör överträdelser 

av unionsregler som är av relevans för 

denna fråga beaktas vid bedömningen av 

trafikansvarigas och transportföretags goda 

anseende. Kommissionens befogenhet att 

definiera hur allvarliga relevanta 

överträdelser är bör förtydligas i detta 

avseende. 

(8) Med tanke på vikten av rättvis 

konkurrens på marknaden bör överträdelser 

av unionsregler som är av relevans för 

denna fråga beaktas vid bedömningen av 

trafikansvarigas och transportföretags goda 

anseende. Kommissionens befogenhet att 

definiera hur allvarliga relevanta 

överträdelser är bör förtydligas i detta 

avseende. 

8a. För att säkerställa att reglerna om 

tillträde till verksamheten som 

transportföretagare och tillgång till 

transportmarknaden genomförs på ett 

effektivt sätt, ska den europeiska 

landtransportmyndigheten ansvara för att 

inspektera och genomdriva dem. Denna 

myndighet bör tillhandahålla operativt 

och rättsligt stöd till medlemsstaterna för 

att tillämpa sociallagstiftningen och 

utföra EU-omfattande kontroller. Den 

europeiska landtransportmyndigheten bör 

ansvara för kontrollen av det europeiska 

registret för vägtransportföretag. 

Or. en 

 


