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21.3.2019 A8-0204/110

Ändringsförslag 110
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Hittills, och såvida inget annat 
föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 
reglerna om tillträde till yrkesmässigt 
bedrivande av transporter på väg inte för 
operatörer som yrkesmässigt bedriver 
godstransporter på väg endast med hjälp av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 
en kombination av fordon som inte 
överskrider denna gräns. Antalet sådana 
företag som bedriver såväl nationella som 
internationella transporter har ökat. Som 
en följd av detta har flera medlemsstater 
beslutat att på dessa operatörer tillämpa 
reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 
transporter på väg, som anges i förordning 
(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 
gemensamma regler garantera en 
miniminivå av professionalisering av den 
sektor som använder fordon med en högsta 
tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, 
och således att tillnärma 
konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, 
bör denna bestämmelse utgå, medan 
kraven avseende faktisk och stabil 
företagsetablering och tillräckliga 
ekonomiska resurser bör göras 
obligatoriska.

(2) Hittills, och såvida inget annat 
föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 
reglerna om tillträde till yrkesmässigt 
bedrivande av transporter på väg inte för 
operatörer som yrkesmässigt bedriver 
godstransporter på väg endast med hjälp av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, som inte 
överstiger 3,5 ton. Antalet sådana företag 
har ökat. Som en följd av detta har flera 
medlemsstater beslutat att på dessa 
operatörer tillämpa reglerna om rätten att 
yrkesmässigt bedriva transporter på väg, 
som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. 
I syfte att med gemensamma regler 
undvika eventuella kryphål och garantera 
en miniminivå av professionalisering av 
den sektor som använder motorfordon med 
en högsta tillåten vikt, inklusive släp, på 
2,4–3,5 ton för internationella transporter, 
och således att tillnärma 
konkurrensvillkoren mellan alla operatörer, 
bör kraven för att bedriva yrkesmässig 
verksamhet i vägtransportsektorn 
tillämpas lika, samtidigt som man 
undviker en oproportionerlig 
administrativ börda. Eftersom denna 
förordning endast gäller företag som 
transporterar varor för annans räkning 
omfattas företag som utför transporter för 
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egen räkning inte av detta regelverk.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/111

Ändringsförslag 111
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2a) I sin konsekvensbedömning 
uppskattar kommissionen företagens 
besparingar till mellan 2,7 och 5,2 
miljarder euro för perioden 2020–2035.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/112

Ändringsförslag 112
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är nödvändigt att säkerställa 
att transportoperatörer som är etablerade i 
en medlemsstat har en verklig och 
kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 
och bedriver sin verksamhet därifrån. 
Därför, och mot bakgrund av de 
erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 
att förtydliga bestämmelserna om huruvida 
det föreligger en faktisk och stabil 
företagsetablering.

(4) För att bekämpa användningen av 
så kallade brevlådeföretag och garantera 
sund konkurrens och lika villkor på den 
inre marknaden är det nödvändigt med 
tydligare etableringskriterier, intensivare 
övervakning och tillsyn samt ökat 
samarbete mellan medlemsstaterna. 
Transportoperatörer som är etablerade i en 
medlemsstat bör ha en verklig och 
kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 
och faktiskt bedriva sin 
transportverksamhet och väsentlig 
verksamhet därifrån. Därför, och mot 
bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är 
det nödvändigt att förtydliga och förstärka 
bestämmelserna om huruvida det föreligger 
en faktisk och stabil företagsetablering, 
samtidigt som man undviker en 
oproportionerlig administrativ börda.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/113

Ändringsförslag 113
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka marknaden för 
godstransporter på väg samt det sociala 
skyddet av arbetstagare bör allvarliga 
överträdelser av unionens regler om 
utstationering av arbetstagare och 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 
till de punkter som är relevanta för 
bedömningen av gott anseende.

(7) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka marknaden för 
godstransporter på väg samt det sociala 
skyddet av arbetstagare bör allvarliga 
överträdelser av unionens regler om 
utstationering av arbetstagare, 
cabotagetransporter och tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser läggas till de punkter 
som är relevanta för bedömningen av gott 
anseende.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/114

Ändringsförslag 114
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 
godstransporter på väg endast med hjälp av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 
med fordonskombinationer som inte 
överstiger denna gräns bör ha en 
miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 
garantera att de kan bedriva verksamhet på 
en stabil och varaktig grund. Eftersom den 
berörda verksamheten i allmänhet är av 
begränsad storlek bör motsvarande krav 
vara mindre omfattande än de som gäller 
för operatörer som använder fordon eller 
fordonskombinationer som överstiger 
nämnda gräns.

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 
godstransporter på väg endast med hjälp av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på 2,4–3,5 ton, 
och som används för internationella 
transporter, bör ha en miniminivå av 
ekonomisk kapacitet, för att garantera att 
de kan bedriva verksamhet på en stabil och 
varaktig grund. Eftersom verksamheten 
med dessa fordon i allmänhet är av 
begränsad storlek bör motsvarande krav 
vara mindre omfattande än de som gäller 
för operatörer som använder fordon eller 
fordonskombinationer som överstiger 
nämnda gräns.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/115

Ändringsförslag 115
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Information om transportoperatörer 
i de nationella elektroniska registren bör 
vara så fullständig som möjligt så att 
nationella myndigheter med ansvar för 
tillämpning av relevanta regler kan få en 
tillräcklig överblick över de aktörer som 
utreds. I synnerhet information om 
registreringsnumret på de fordon som 
operatörerna förfogar över, antal anställda, 
aktörernas riskvärdering och deras 
grundläggande ekonomiska uppgifter bör 
möjliggöra en bättre nationell och 
gränsöverskridande tillämpning av 
bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 
1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 
Reglerna om de nationella elektroniska 
registren bör därför ändras i enlighet med 
detta.

(11) Information om transportoperatörer 
i de nationella elektroniska registren bör 
vara fullständig och aktuell så att 
nationella myndigheter med ansvar för 
tillämpning av relevanta regler kan få en 
tillräcklig överblick över de aktörer som 
utreds. I synnerhet information om 
registreringsnumret på de fordon som 
operatörerna förfogar över, antal anställda 
och aktörernas riskvärdering bör 
möjliggöra en bättre nationell och 
gränsöverskridande tillämpning av 
bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 
1071/2009 och (EG) nr 1072/2009 samt 
annan relevant unionslagstiftning. För att 
ge tillsynstjänstemän, däribland dem som 
utför vägkontroller, en klar och 
fullständig bild av de transportföretag 
som kontrolleras bör de ha direkt tillgång 
i realtid till all relevant information. 
Därför bör de nationella elektroniska 
registren vara kompatibla med varandra, 
och alla tillsynstjänstemän i alla 
medlemsstater bör ha direkt åtkomst i 
realtid till uppgifterna i dessa register. 
Reglerna om de nationella elektroniska 
registren bör därför ändras i enlighet med 
detta.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/116

Ändringsförslag 116
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bestämmelserna om nationella 
transporter som på tillfällig bas utförs av 
utlandsetablerade transportoperatörer i en 
värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 
tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 
samtidigt som man i stora drag bibehåller 
den liberaliseringsnivå som uppnåtts 
hittills.

(13) Bestämmelserna om nationella 
transporter som på tillfällig bas utförs av 
utlandsetablerade transportoperatörer i en 
värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 
tydliga, enkla och lätta att tillämpa.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/117

Ändringsförslag 117
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I detta syfte, och för att underlätta 
kontroller och undanröja osäkerhet, bör 
begränsningen av antalet 
cabotagetransporter efter en internationell 
transport avskaffas, samtidigt som antalet 
dagar som är tillgängliga för sådana 
transaktioner bör minskas.

(14) För att undvika tomkörningar bör 
cabotage tillåtas, med specifika 
begränsningar, i värdmedlemsstaten. I 
detta syfte, och för att underlätta kontroller 
och undanröja osäkerhet, bör 
begränsningen av antalet 
cabotagetransporter efter en internationell 
transport avskaffas, samtidigt som antalet 
dagar som är tillgängliga för sådana 
transaktioner bör minskas.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/118

Ändringsförslag 118
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) För att förhindra att cabotage 
utförs systematiskt, vilket skulle kunna ge 
upphov till en permanent eller 
kontinuerlig verksamhet som orsakar 
snedvridning på den nationella 
marknaden, bör den period som är 
tillgänglig för cabotage i en 
värdmedlemsstat minskas. Dessutom bör 
transportföretag inte tillåtas utföra nya 
cabotagetransporter i samma 
värdmedlemsstat inom en bestämd 
tidsperiod och inte förrän de har 
genomfört en ny internationell transport 
med utgångspunkt i den medlemsstat där 
företaget är etablerat. Denna bestämmelse 
påverkar inte utförande av internationella 
transporter.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/119

Ändringsförslag 119
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

Betänkande A8-0204/2018
Ismail Ertug
Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Förslag till förordning
Skäl 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör klargöras hur 
vägtransportoperatörerna kan styrka 
överensstämmelse med reglerna för 
cabotagetrafik. Användning och överföring 
av elektronisk information bör erkännas i 
detta sammanhang, vilket bör göra det 
enklare att lägga fram relevanta bevis, och 
de behöriga myndigheternas behandling av 
bevisen. Det format som ska användas för 
detta ändamål bör garantera tillförlitlighet 
och äkthet. Med tanke på den ökande 
användningen av effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom transport och 
logistik är det viktigt att säkerställa 
samstämmighet i regelverken och 
bestämmelserna om förenkling av 
administrativa förfaranden.

(15) Verkningsfullt och effektivt 
genomdrivande av reglerna är en 
förutsättning för en sund konkurrens på 
den inre marknaden. Kontrollverktygen 
måste bli mer digitaliserade för att man 
ska kunna frigöra kontrollkapacitet, 
minska onödig byråkrati för företag som 
utför internationella transporter och 
särskilt små och medelstora företag, 
säkerställa bättre inriktning på 
transportoperatörer med hög 
riskvärdering och upptäcka otillbörliga 
metoder. För att åstadkomma papperslös 
transportdokumentation bör användning 
av elektroniska handlingar bli regel i 
framtiden, särskilt elektroniska 
fraktsedlar i enlighet med konventionen 
om fraktavtalet vid internationell 
godsbefordran på väg (eCMR). Det bör 
klargöras hur vägtransportoperatörerna kan 
styrka överensstämmelse med reglerna för 
cabotagetrafik. Användning och överföring 
av elektronisk information bör erkännas i 
detta sammanhang, vilket bör göra det 
enklare att lägga fram relevanta bevis, och 
de behöriga myndigheternas behandling av 
bevisen. Det format som ska användas för 
detta ändamål bör garantera tillförlitlighet 
och äkthet. Med tanke på den ökande 
användningen av effektivt elektroniskt 
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informationsutbyte inom transport och 
logistik är det viktigt att säkerställa 
samstämmighet i regelverken och 
bestämmelserna om förenkling av 
administrativa förfaranden.

Or. en


