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Ändringsförslag 291
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

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 
mellan 2,8 och 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 gäller endast för företag som 
transporterar varor för annans räkning 
omfattas företag som utför transporter för 
egen räkning inte av detta regelverk.
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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 mellan 2,8 och 
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.
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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) I detta syfte, och för att underlätta 
kontroller och undanröja osäkerhet, bör 
begränsningen av antalet 
cabotagetransporter efter en internationell 
transport avskaffas.
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Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska 
ett företag varaktigt kunna uppfylla sina 
finansiella skyldigheter under 
räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 
av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 
en revisor eller annan vederbörligen 
ackrediterad person, kunna bevisa att det 
varje år förfogar över eget kapital till ett 
värde av minst 9 000 euro om endast ett 
fordon används och minst 5 000 euro för 
varje ytterligare fordon som används. 
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 med en högsta 
tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 
ton ska varje år, på grundval av årliga 
räkenskaper som bestyrkts av en revisor 
eller annan vederbörligen ackrediterad 
person, visa att de förfogar över eget 
kapital till ett värde av minst 1 800 euro 
om endast ett fordon används, och minst 
900 euro för varje ytterligare fordon som 
används.”

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska 
ett företag varaktigt kunna uppfylla sina 
finansiella skyldigheter under 
räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 
av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 
en revisor eller annan vederbörligen 
ackrediterad person, kunna bevisa att det 
varje år förfogar över eget kapital till ett 
värde av minst 9 000 euro om endast ett 
fordon används, minst 5 000 euro för varje 
ytterligare fordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på över 3,5 ton, 
som används, och minst 900 euro för varje 
ytterligare fordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på mellan 2,8 och 
3,5 ton, som används. Företag som 
yrkesmässigt bedriver godstransporter på 
väg endast med hjälp av motorfordon med 
en högsta tillåten totalvikt, inklusive släp, 
på mellan 2,8 och 3,5 ton ska varje år, på 
grundval av årliga räkenskaper som 
bestyrkts av en revisor eller annan 
vederbörligen ackrediterad person, visa att 
de förfogar över eget kapital till ett värde 
av minst 1 800 euro om endast ett fordon 
används, och minst 900 euro för varje 
ytterligare fordon som används.”
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska varje år 
utarbeta en rapport om användningen av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, eller 
fordonskombinationer med en högsta 
tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 
ton, på deras territorium, och 
vidarebefordra den till kommissionen 
senast den 30 juni året efter 
rapporteringsperiodens slut. Denna rapport 
ska innehålla uppgifter om

3. Medlemsstaterna ska vartannat år 
utarbeta en rapport om användningen av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på mellan 2,8 och 
3,5 ton som används vid internationella 
transporter och är etablerade på deras 
territorium, och vidarebefordra den till 
kommissionen senast den 30 juni året efter 
rapporteringsperiodens slut. Denna rapport 
ska innehålla uppgifter om
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Förslag till förordning
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) antalet tillstånd som utfärdats till 
operatörer som yrkesmässigt bedriver 
godstransporter på väg endast med hjälp av 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 
fordonskombinationer med en högsta 
tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 
ton,

(a) antalet tillstånd som utfärdats till 
operatörer som yrkesmässigt bedriver 
godstransporter på väg endast med hjälp av 
motorfordon som har en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på mellan 2,8 och 
3,5 ton och bedriver internationella 
transporter,

Or. en


