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Ændringsforslag 209
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
for ENF-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 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I dag har medlemsstaterne 
mulighed for at indføre betingelser for 
adgang til vejtransporterhvervet, der går 
videre end dem, der er fastsat i forordning 
(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 
vist sig ikke at være nødvendig for at 
opfylde bydende nødvendige behov og har 
ført til forskelle i reglerne om adgang til 
vejtransporterhvervet. Den bør derfor 
ophæves.

(3) I dag har medlemsstaterne 
mulighed for at indføre betingelser for 
adgang til vejtransporterhvervet, der går 
videre end dem, der er fastsat i forordning 
(EF) nr. 1071/2009.

Or. en
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Ændringsforslag 210
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
for ENF-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 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bestemmelserne om national 
godskørsel, der udføres midlertidigt af 
transportvirksomheder i en medlemsstat, 
hvor de ikke er hjemmehørende, 
("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 
lette at håndhæve, samtidig med at den 
grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 
generelt bevares.

(13) Bestemmelserne om national 
godskørsel, der udføres midlertidigt af 
transportvirksomheder i en medlemsstat, 
hvor de ikke er hjemmehørende, 
("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 
lette at håndhæve.

Or. en

Begrundelse

Det er netop den nuværende grad af liberalisering, som har skabt betingelserne for social 
dumping og illoyal konkurrence i vejtransportsektoren. Med henblik på at bekæmpe 
løndumping og sætte en stopper for lukningen af vejtransportvirksomheder i lande med et højt 
niveau for lønninger og sociale forhold skal denne fejl rettes og ikke fastholdes.
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Ændringsforslag 211
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
for ENF-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 
reduceres til to dage. En venteperiode på 
syv dage mellem den obligatoriske 
tilbagevenden til oprindelseslandet og den 
næste nye leverance bør være 
obligatorisk.

Or. en

Begrundelse

Cabotage er hovedårsagen til udviklingen med social dumping og illoyal konkurrence i 
vejtransportsektoren. For at sætte en stopper for denne situation skal cabotagekørsel 
begrænses til et minimum ved at bestemme, at lastbiler ikke må køre tomme.
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Ændringsforslag 212
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
for ENF-Gruppen

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. 2Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Artikel 3, stk. 2, udgår. udgår

Or. en

Begrundelse

I betragtning af de særlige træk ved hjemmemarkederne i de enkelte medlemsstater, som ofte 
er kendetegnet af overskydende udbud, og hvor størstedelen af virksomhederne ikke opererer 
uden for landets grænser, kan der ikke ses bort fra muligheden for at bibeholde supplerende 
nationale krav, hvis disse blot er rimelige og ikke medfører forskelsbehandling. Ændringen 
indebærer nødvendigvis, at anden sætning i forslagets betragtning 3 slettes ved hjælp af en 
specifik ændring.



AM\1180531DA.docx PE621.710v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0204/213

Ændringsforslag 213
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
for ENF-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – litra a
Forordning (EF) nr. 1072/2009
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagekørsel i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for [5] 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport.".

2. Når de varer, der er blevet 
transporteret ved en indgående 
international transport fra en anden 
medlemsstat eller fra et tredjeland til en 
værtsmedlemsstat, er leveret, kan 
transportvirksomheder, som beskrevet i 
stk. 1, udføre cabotagetransport i 
værtsmedlemsstaten med samme køretøj 
eller, hvis der er tale om et sammenkoblet 
vogntog, med motorkøretøjet heri. Den 
sidste aflæsning af en last som led i en 
cabotagekørsel skal finde sted inden for to 
dage efter den sidste aflæsning i 
værtsmedlemsstaten som led i den 
indgående internationale transport med en 
obligatorisk venteperiode på syv dage 
mellem den obligatoriske tilbagevenden til 
oprindelsesstedet og den næste leverance.

Or. en

(Forordning (EF) nr. 1072/2009)

Begrundelse

Cabotage er hovedårsagen til udviklingen med social dumping og illoyal konkurrence i 
vejtransportsektoren. For at sætte en stopper for denne situation skal cabotagekørsel 
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begrænses til et minimum ved at bestemme, at lastbiler ikke må køre tomme.


