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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0204/297

Ändringsförslag 297
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
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) antalet fordon med en högsta 
tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 
som är registrerade i medlemsstaten under 
varje kalenderår,

b) antalet motorfordon med en högsta 
tillåten totalvikt, inklusive släp, på 2,8–
3,5 ton som används vid internationella 
transporter och som är registrerade i 
medlemsstaten under varje kalenderår,

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0204/298

Ändringsförslag 298
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
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) det sammanlagda antalet fordon 
med en högsta tillåten totalvikt som inte 
överstiger 3,5 ton som är registrerade i 
medlemsstaten från och med den 31 
december varje år,

c) det sammanlagda antalet 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på 2,8–3,5 ton 
som används vid internationella 
transporter och som är registrerade i 
medlemsstaten från och med den 
31 december varje år,

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0204/299

Ändringsförslag 299
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
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) den beräknade andelen 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 i den sammanlagda 
vägtransportverksamheten för alla fordon 
som är registrerade i medlemsstaten, 
fördelat på nationella transporter, 
internationella transporter och 
cabotagetransporter.

d) den beräknade andelen motorfordon 
med en högsta tillåten totalvikt, inklusive 
släp, på 2,8–3,5 ton samt fordon under 
2,8 ton i den sammanlagda 
vägtransportverksamheten för alla fordon 
som är registrerade i medlemsstaten, 
fördelat på nationella transporter, 
internationella transporter och 
cabotagetransporter.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0204/300

Ändringsförslag 300
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
Artikel 1 – led 16
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. På grundval av de uppgifter som 
inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 
och av ytterligare uppgifter, ska 
kommissionen, senast den 31 december 
2024, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen av det sammanlagda antalet 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt på högst 3,5 ton eller 
fordonskombinationer med en högsta 
tillåten totalvikt på högst 3,5 ton som utför 
nationella och internationella 
vägtransporter. På grundval av denna 
rapport ska kommissionen bedöma 
huruvida det är nödvändigt att föreslå 
ytterligare åtgärder.

4. På grundval av de uppgifter som 
inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 
och av ytterligare uppgifter, ska 
kommissionen, senast den 31 december 
2024, lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om 
utvecklingen av det sammanlagda antalet 
motorfordon med en högsta tillåten 
totalvikt, inklusive släp, på 2,8–3,5 ton 
som utför vägtransporter. På grundval av 
denna rapport ska kommissionen bedöma 
huruvida det är nödvändigt att föreslå 
ytterligare åtgärder.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0204/301

Ändringsförslag 301
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
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. Den 
sista lossningen av last inom ramen för en 
cabotagetransport som genomförs ska äga 
rum inom tio dagar från det att den sista 
lossningen i värdmedlemsstaten inom 
ramen för den ingående internationella 
transporten har ägt rum.

Or. en


