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Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarande 

 *** Godkännandeförfarande 

 ***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen) 

 ***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen) 

 ***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen) 

 

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 

förslaget till akt.) 

 

 

 

 

 

Ändringsförslag till ett förslag till akt 

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande: 
 

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 

markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 

stil i högerspalten. 

 

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 

vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 

ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 

innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 

anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 

som ändringsförslaget avser. 

 

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 

gäller följande: 

 

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 

symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 

att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 

markeras med genomstrykning.  

Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 

avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 

inte. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport 

av gods mellan medlemsstaterna 

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) 

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 

(COM(2017)0648), 

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 91.1 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 

parlamentet (C8-0391/2017), 

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram 

i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 

proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är 

förenligt med subsidiaritetsprincipen, 

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 

den 19 april 20181, 

– efter att ha hört Regionkommittén, 

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism och yttrandet från 

utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0259/2018). 

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 

parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 

förslag. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 

                                                 
1 Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Transporternas negativa effekter i 

form av luftföroreningar, 

växthusgasutsläpp, olyckor, buller och 

trängsel fortsätter att orsaka problem för 

EU-medborgarnas ekonomi, hälsa och 

välbefinnande. Vägtransporterna är den 

viktigaste bidragande orsaken till dessa 

negativa effekter, och godstransporterna 

på väg väntas öka med 60 % till 2050. 

(1) Det övergripande målet för detta 

direktiv är att inrätta ett resurseffektivt 

och multimodalt transportnät och minska 

transporternas negativa effekter i form av 

luftföroreningar, växthusgasutsläpp, 

olyckor, buller och trängsel. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Att minska de negativa effekterna 

av transporter är fortfarande ett av 

huvudmålen i unionens transportpolitik. 

Rådets direktiv 92/106/EEG21, som 

fastställer åtgärder för att främja 

utvecklingen av kombinerade transporter, 

är den enda unionsrättsakt som direkt ger 

incitament till en övergång från 

godstransport på väg till transportslag med 

lägre utsläpp, exempelvis inre vattenvägar, 

sjöfart och järnväg. 

(2) Att minska de negativa effekterna 

av transporter är fortfarande ett av 

huvudmålen i unionens transportpolitik. 

Rådets direktiv 92/106/EEG21, som 

fastställer åtgärder för att främja 

utvecklingen av kombinerade transporter, 

är den enda unionsrättsakt som direkt ger 

incitament till en övergång från 

godstransport på väg till transportslag med 

lägre utsläpp, exempelvis inre vattenvägar, 

sjöfart och järnväg. För att ytterligare 

minska de negativa effekterna av 

godstransport på väg bör forskning om 

och utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna om lösningar som leder 

till bättre planering av rutter, 

nätoptimering, ökad lasteffektivitet och 

möjligheter för uttag av externa kostnader 

uppmuntras. 

_________________ _________________ 

21 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 21 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 
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december 1992 om gemensamma regler för 

vissa former av kombinerad transport av 

gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 

17.12.1992, s. 38). 

december 1992 om gemensamma regler för 

vissa former av kombinerad transport av 

gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 

17.12.1992, s. 38). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Målet att 30 % av godstransporter 

på väg över 300 km senast 2030 ska ha 

överförts till andra transportslag, 

exempelvis järnväg eller sjöfart, och att 

mer än 50 % ska ha överförts fram till 

2050, i syfte att optimera prestandan i 

multimodala logistikkedjor, bland annat 
genom utökad användning av mer 

energieffektiva transportslag, tar längre 

tid än väntat att uppnå och kommer enligt 

nuvarande prognoser inte att uppnås. 

(3) Målet att 30 % av godstransporter 

på väg över 300 km senast 2030 ska ha 

överförts till andra transportslag, 

exempelvis järnväg eller sjöfart, och att 

mer än 50 % ska ha överförts fram till 

2050, ska uppnås genom 

effektivitetsvinster och förbättringar av 

infrastrukturen inom järnvägs- och 

sjöfartssektorerna. 

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Direktiv 92/106/EEG har bidragit 

till utvecklingen av unionens politik för 

kombinerade transporter och har 

medverkat till att en betydande mängd 

godstransporter har flyttats från vägarna. 

Brister i genomförandet av det direktivet, i 

synnerhet till följd av tvetydiga 

formuleringar och föråldrade 

bestämmelser, och den begränsade 

omfattningen av dess stödåtgärder, har 

avsevärt minskat dess inverkan. 

(4) Direktiv 92/106/EEG har bidragit 

till utvecklingen av unionens politik för 

kombinerade transporter och har 

medverkat till att en betydande mängd 

godstransporter har flyttats från vägarna. 

Brister i genomförandet av det direktivet, i 

synnerhet till följd av tvetydiga 

formuleringar och föråldrade 

bestämmelser, den begränsade 

omfattningen av dess stödåtgärder och 

byråkratiska och protektionistiska hinder 

inom järnvägssektorn, har avsevärt 

minskat dess inverkan. 

 

Ändringsförslag  5 
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Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Detta direktiv bör bana väg för 

effektiva intermodala och multimodala 

godstransporter som skapar lika villkor 

för olika transportslag. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(5) Direktiv 92/106/EEG bör förenklas 

och dess genomförande förbättras genom 

en översyn av de ekonomiska incitamenten 

till kombinerade transporter, i syfte att 

främja omställningen av godstransport 

från vägtransporter till andra 

transportslag som är mer miljövänliga, 

säkrare, mer energieffektiva och i mindre 

grad bidrar till trängsel. 

(5) Direktiv 92/106/EEG bör förenklas 

och dess genomförande förbättras genom 

en översyn av de ekonomiska incitamenten 

till kombinerade transporter, i syfte att 

förbättra järnvägarnas och sjöfartens 

konkurrenskraft jämfört med 

vägtransporter. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Trafikvolymen för nationella 

intermodala transporter utgör 19,3 % av de 

samlade intermodala transporterna i 

unionen. Sådana transporter kan för 

närvarande inte dra nytta av de 

stödåtgärder som föreskrivs i direktiv 

92/106/EEG på grund av den begränsade 

omfattningen av definitionen av 

kombinerad transport. Den negativa 

effekten av nationella vägtransporter, och i 

synnerhet växthusgasutsläpp och trängsel, 

har emellertid en inverkan utöver de 

nationella gränserna. Därför är det 

(6) Trafikvolymen för nationella 

intermodala transporter utgör 19,3 % av de 

samlade intermodala transporterna i 

unionen. Sådana transporter kan för 

närvarande inte dra nytta av de 

stödåtgärder som föreskrivs i direktiv 

92/106/EEG på grund av den begränsade 

omfattningen av definitionen av 

kombinerad transport. Den negativa 

effekten av nationella vägtransporter, och i 

synnerhet växthusgasutsläpp och trängsel, 

har emellertid en inverkan utöver de 

nationella gränserna. Därför är det 
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nödvändigt att utvidga 

tillämpningsområdet för direktiv 

92/106/EEG till att även omfatta nationella 

(inom en medlemsstat) kombinerade 

transporter för att stödja den fortsatta 

utvecklingen av kombinerade transporter 

inom unionen, och därmed en ökning av 

trafikomställningen från väg till järnväg, 

inre vattenvägar och närsjöfart. 

nödvändigt att utvidga 

tillämpningsområdet för direktiv 

92/106/EEG till att även omfatta nationella 

(inom en medlemsstat) kombinerade 

transporter för att stödja den fortsatta 

utvecklingen av kombinerade transporter 

inom unionen, och därmed en ökning av 

trafikomställningen från väg till järnväg, 

inre vattenvägar och närsjöfart. 

Undantaget från cabotagereglerna är 

emellertid fortfarande begränsat till 

internationell kombinerad transport 

mellan flera medlemsstater. Det kommer 

att krävas att medlemsstaterna genomför 

effektiva kontroller för att säkerställa att 

dessa regler efterlevs och främjar 

harmoniserade arbetsvillkor och sociala 

villkor mellan de olika transportslagen 

och mellan de olika medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) För att säkerställa att den interna 

marknaden fungerar bra bör 

vägetapperna i en kombinerad transport 

omfattas av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/20091a 

och Europaparlamentets och rådets 

förordning nr 1072/20091b om de ingår i 

en internationell transport respektive en 

nationell transport. Det är också 

nödvändigt att säkerställa social trygghet 

för förare som utövar verksamhet i en 

annan medlemsstat. Bestämmelser om 

utstationering av förare i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG1c och om tillämpning av dessa 

bestämmelser enligt Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2014/67/EU1d bör 

tillämpas på transportföretag som utför 

vägetapper i kombinerade transporter. 

Vägetapper bör betraktas som en 

integrerad del av en enda kombinerad 
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transport. Särskilt bör bestämmelserna 

om internationella transporter enligt 

dessa direktiv gälla för de vägetapper som 

ingår i en internationell kombinerad 

transport. Vid cabotagetransporter bör 

dessutom bestämmelserna om 

cabotagetransporter enligt förordning nr 

1072/2009 tillämpas på vägetapper som 

ingår i en nationell kombinerad transport. 

 _________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler 

beträffande de villkor som ska uppfyllas 

av personer som bedriver yrkesmässig 

trafik och om upphävande av rådets 

direktiv 96/26/EG (EUT L 300, 

14.11.2009, s. 51). 

 1b Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1072/2009 av den 21 

oktober 2009 om gemensamma regler för 

tillträde till den internationella 

marknaden för godstransporter på väg 

(EUT L 300, 14.11.2009, s. 72). 

 1c Europaparlamentets och rådets direktiv 

96/71/EG av den 16 december 1996 om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster (EGT 

L 18, 21.1.1997, s. 1). 

 1d Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/67/EU av den 15 maj 2014 om 

tillämpning av direktiv 96/71/EG om 

utstationering av arbetstagare i samband 

med tillhandahållande av tjänster och om 

ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 

om administrativt samarbete genom 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI-förordningen) (EUT 

L 159, 28.5.2014, s. 11). 

Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 9a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (9a) Det är nödvändigt att klargöra att 

släpvagnar och påhängsvagnar som kan 

utrustas med kran tillåts att ha en 

bruttovikt på 44 ton om lastenheterna 

identifieras enligt de internationella 

standarderna ISO6346 och EN13044. 

 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Den föråldrade användningen av 

stämplar för att bevisa att en kombinerad 

transport har utförts hindrar ett effektivt 

genomförande av direktiv 92/106/EEG 

eller kontrollen av stödberättigandet för de 

åtgärder som föreskrivs i direktivet. Det 

bör klargöras dels vilka bevis som är 

nödvändiga för att styrka att en 

kombinerad transport äger rum, dels på 

vilket sätt sådana bevis ska tillhandahållas. 

Användning och överföring av elektronisk 

transportinformation, som bör förenkla 

tillhandahållandet av relevanta bevis och 

de berörda myndigheternas behandling av 

dessa, bör uppmuntras. Det format som 

används bör vara tillförlitligt och 

autentiskt. Regelverket och initiativ som 

förenklar administrativa förfaranden och 

digitaliseringen ur transportperspektiv bör 

beakta utvecklingen på unionsnivå. 

(11) Den föråldrade användningen av 

stämplar för att bevisa att en kombinerad 

transport har utförts hindrar ett effektivt 

genomförande av direktiv 92/106/EEG 

eller kontrollen av stödberättigandet för de 

åtgärder som föreskrivs i direktivet. Det 

bör klargöras dels vilka bevis som är 

nödvändiga för att styrka att en 

kombinerad transport äger rum, dels på 

vilket sätt sådana bevis ska tillhandahållas. 

Användning och överföring av elektronisk 

transportinformation, som bör förenkla 

tillhandahållandet av relevanta bevis och 

de berörda myndigheternas behandling av 

dessa, bör uppmuntras med tanke på 

utfasningen av användningen av 

pappersdokument i framtiden. Det format 

som används bör vara tillförlitligt och 

autentiskt. Regelverket och initiativ som 

förenklar administrativa förfaranden och 

digitaliseringen ur transportperspektiv bör 

beakta utvecklingen på unionsnivå. 

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) I syfte att göra kombinerade 

transporter konkurrenskraftiga och 

attraktiva för transportföretagen, i 

synnerhet för mycket små företag och små 

och medelstora företag, bör den 

administrativa börda som genomförandet 

av kombinerade transporter kan medföra, 

jämfört med unimodala transporter, 

minskas i största möjliga utsträckning. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(12) Omfattningen av de nuvarande 

ekonomiska stödåtgärderna som anges i 

direktiv 92/106/EEG är mycket begränsad, 

eftersom de består av skatteåtgärder (dvs. 

återbetalning eller minskning av skatter) 

som enbart rör kombinerad järnvägs- och 

vägtransport. Sådana åtgärder bör 

utsträckas till att gälla även kombinerad 

transport som sker på inre vattenvägar och 

sjötransport. Andra relevanta typer av 

åtgärder, exempelvis stödåtgärder för 

infrastrukturinvesteringar eller olika 

ekonomiska stödåtgärder, bör också 

stödjas. 

(12) Omfattningen av de nuvarande 

ekonomiska stödåtgärderna som anges i 

direktiv 92/106/EEG är mycket begränsad, 

eftersom de består av skatteåtgärder (dvs. 

återbetalning eller minskning av skatter) 

som enbart rör kombinerad järnvägs- och 

vägtransport. Sådana åtgärder bör 

utsträckas till att gälla även kombinerad 

transport som sker på inre vattenvägar och 

sjötransport. Andra relevanta typer av 

åtgärder, exempelvis stödåtgärder för 

infrastrukturinvesteringar, investeringar i 

digital teknik eller olika ekonomiska 

stödåtgärder, bör också stödjas. 

Beträffande digital teknik bör en 

övergångsperiod avsättas för att avskaffa 

pappersdokumentationen om 

kombinerade transporter. Under denna 

period bör tillsynsmyndigheternas verktyg 

förbättras tekniskt. Medlemsstaterna bör 

prioritera investeringar i 

omlastningsterminaler för att minska 

trängseln på vägarna, minska isoleringen 

för industriområden som saknar denna 

infrastruktur, samt förbättra 

godshanteringsanläggningarnas 

tillgänglighet och fysiska och digitala 

konnektivitet. 
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Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) När det gäller infrastruktur finns 

den huvudsakliga flaskhals som hindrar en 

övergång från godstransport på väg till 

andra transportslag i 

omlastningsterminalerna. Den nuvarande 

fördelningen av och täckningen för 

omlastningsterminaler i unionen är 

otillräcklig, åtminstone i det befintliga 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät, och kapaciteten hos 

befintliga omlastningsterminaler håller på 

att nå sin gräns och kommer att behöva 

utvecklas för att kunna hantera 

godstrafikens tillväxt totalt sett. 

Investeringar i omlastningsterminalers 

kapacitet kan minska de totala 

omlastningskostnaderna och därmed leda 

till en indirekt trafikomställning, vilket har 

visat sig i vissa medlemsstater. 

Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 

med angränsande medlemsstater och med 

kommissionen, säkerställa att fler 

omlastningsterminaler för kombinerade 

transporter och mer omlastningskapacitet 

byggs eller tillgängliggörs för 

transportföretag. Detta skulle skapa 

incitament till användning av 

godstransportalternativ och öka 

övergången till andra transportslag, vilket 

skulle leda till att kombinerade transporter 

blir mer konkurrenskraftiga än enbart 

vägtransporter. Ökad täckning och 

kapacitet hos omlastningsterminaler bör, 

som ett absolut minimum, säkerställas i det 

befintliga transeuropeiska transportnätets 

stomnät och övergripande nät. Det bör i 

genomsnitt finnas minst en lämplig 

omlastningsterminal för kombinerad 

transport högst 150 km från varje 

avsändnings-/mottagningsplats i unionen. 

(13) När det gäller infrastruktur finns 

den huvudsakliga flaskhals som hindrar en 

övergång från godstransport på väg till 

andra transportslag i 

omlastningsterminalerna, och den 

förvärras av att det brister i det enhetliga 

genomförandet av det transeuropeiska 

transportnätet. Den nuvarande 

fördelningen av och täckningen för 

omlastningsterminaler i unionen är 

otillräcklig, åtminstone i det befintliga 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät, och kapaciteten hos 

befintliga omlastningsterminaler håller på 

att nå sin gräns och kommer att behöva 

utvecklas för att kunna hantera 

godstrafikens tillväxt totalt sett. 

Investeringar i omlastningsterminalers 

kapacitet kan minska de totala 

omlastningskostnaderna och därmed leda 

till en indirekt trafikomställning, vilket har 

visat sig i vissa medlemsstater. 

Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 

med angränsande medlemsstater och med 

kommissionen, säkerställa att befintliga 

omlastningsterminaler vid behov utvidgas 

och att fler omlastningsterminaler för 

kombinerade transporter och mer 

omlastningskapacitet byggs eller 

tillgängliggörs för transportföretag, eller 

att omlastningsplatser inrättas i områden 

där de behövs. Detta skulle skapa 

incitament till användning av 

godstransportalternativ och öka 

övergången till andra transportslag, vilket 

skulle leda till att kombinerade transporter 

blir mer konkurrenskraftiga än enbart 

vägtransporter. Ökad täckning och 

kapacitet hos omlastningsterminaler bör, 

som ett absolut minimum, säkerställas i det 

befintliga transeuropeiska transportnätets 

stomnät och övergripande nät. Det bör i 
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genomsnitt finnas minst en lämplig 

omlastningsterminal för kombinerad 

transport högst 150 km från varje 

avsändnings-/mottagningsplats i unionen. 

Kombinerade transporter bör kunna dra 

nytta av intäkter från avgifter för externa 

kostnader som tas ut i enlighet med artikel 

2 i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 1999/62/EG1a. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets 

direktiv 1999/62/EG av den 17 juni 1999 

om avgifter på tunga godsfordon för 

användningen av vissa infrastrukturer, 

(EGT L 187, 20.07.1999, s. 42). 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) Medlemsstaterna bör prioritera 

investeringar i omlastningsterminaler som 

gör det möjligt att minska flaskhalsar och 

trängselområden, i synnerhet i närheten 

av stadsområden och stadsnära områden, 

för att underlätta överfart över naturliga 

hinder, t.ex. bergsområden, stärka de 

gränsöverskridande förbindelserna, 

minska utsläppen av luftföroreningar och 

garantera att isoleringen för industrizoner 

som saknar infrastruktur bryts. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) Medlemsstaterna bör genomföra 

ytterligare ekonomiska stödåtgärder utöver 

de befintliga åtgärderna, med inriktning på 

de olika etapperna i en kombinerad 

(14) Medlemsstaterna bör genomföra 

ytterligare ekonomiska stödåtgärder utöver 

de befintliga åtgärderna, med inriktning på 

de olika etapperna i en kombinerad 
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transport, i syfte att minska 

godstransporterna på väg och uppmuntra 

användningen av andra transportslag såsom 

järnväg, inre vattenvägar och sjötransport, 

och därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln. Sådana åtgärder får 

inbegripa minskning av vissa skatter eller 

transportavgifter, bidrag för faktiskt 

transporterade intermodala lastenheter i 

kombinerade transporter, eller partiell 

återbetalning av omlastningskostnader. 

transport, i syfte att minska 

godstransporterna på väg och uppmuntra 

användningen av andra transportslag såsom 

järnväg, inre vattenvägar och sjötransport, 

och därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln samt för att driva på 

och genomföra digitaliseringen av sektorn 

och den inre marknaden. Sådana åtgärder 

får bland annat inbegripa minskning av 

vissa skatter eller transportavgifter, bidrag 

för faktiskt transporterade intermodala 

lastenheter i kombinerade transporter, eller 

partiell återbetalning av 

omlastningskostnader. För att underlätta 

informationsflöden skulle sådana 

åtgärder kunna inbegripa främjandet av 

integreringen av uppkopplade system och 

automatiseringen av transporter samt 

investeringar i digital logistik, innovativa 

system för godshantering, informations- 

och kommunikationsteknik och 

intelligenta transportsystem. Sådana 

åtgärder skulle också kunna inbegripa 

stärkandet av miljöprestandan, 

effektiviteten och hållbarheten för 

kombinerade transporter genom att 

främja användning av rena och 

utsläppssnåla fordon och alternativa 

bränslen, stödjandet av energieffektivitet 

och förnybar energi längs hela kedjan för 

kombinerade transporter och minskandet 

av transporternas negativa effekter, t.ex. 

buller. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Unionens olika fonder och 

finansieringsprogram för forskning bör 

fortsätta att hjälpa medlemsstaterna att 

uppnå målen i detta direktiv. 
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Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 14b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14b) Investeringar i logistik är också ett 

viktigt verktyg för att de kombinerade 

transporterna ska bli mer 

konkurrenskraftiga. En mer systematisk 

användning av digitala lösningar, t.ex. 

informations- och kommunikationsteknik 

och intelligenta uppkopplade system, 

skulle underlätta utbytet av uppgifter, 

bidra till effektivare och billigare 

omlastningar och minska den tid som 

omlastningarna tar. 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 14c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14c) Investeringar i utbildning för 

arbetstagare i logistikkedjan, i synnerhet 

arbetstagare vid omlastningsterminaler, 

skulle även göra det möjligt att stärka 

konkurrenskraften hos kombinerade 

transporter. 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Stödåtgärder för kombinerad 

transport bör genomföras i enlighet med 

reglerna om statligt stöd i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). 

(15) Stödåtgärder för kombinerad 

transport bör genomföras i enlighet med 

reglerna om statligt stöd i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). Statliga stöd underlättar 

utvecklingen av ekonomisk verksamhet 

om de inte påverkar handelsvillkoren 

negativt i en omfattning som strider mot 

det gemensamma intresset i enlighet med 
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artikel 107.3 c i EUF-fördraget, och är ett 

användbart verktyg för att främja 

genomförandet av viktiga projekt av 

gemensamt europeiskt intresse i enlighet 

med artikel 107.3 b i EUF-fördraget. I 

sådana fall bör kommissionen därför 

överväga att delvis undanta 

medlemsstaterna från skyldigheten att 

underrätta kommissionen i enlighet med 

artikel 108.3 i EUF-fördraget. 

. 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Stödåtgärder bör samordnas, efter 

behov, mellan medlemsstaterna och 

kommissionen. 

(16) För att undvika eventuella 

överlappande investeringar mellan 

medlemsstater som ligger i närheten av 

varandra bör stödåtgärder samordnas, 

efter behov, mellan medlemsstaterna och 

kommissionen, genom ett nära samarbete 

mellan medlemsstaternas behöriga 

myndigheter. 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) Stödåtgärder bör också ses över 

regelbundet av medlemsstaterna för att 

säkerställa deras effektivitet och 

ändamålsenlighet. 

(17) Stödåtgärder bör också ses över 

regelbundet av medlemsstaterna för att 

säkerställa deras effektivitet och 

ändamålsenlighet, och deras övergripande 

verkan på den europeiska 

transportsektorn enligt den europeiska 

strategin för utsläppssnål rörlighet bör 

utvärderas. Korrigerande åtgärder bör 

vidtas vid behov. Kommissionen bör, på 

grundval av uppgifter från 

medlemsstaterna, genomföra en 

utvärdering av de olika åtgärder som 

medlemsstaterna vidtar, samt deras 

ändamålsenlighet, och främja utbyte av 
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god praxis. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (18a) Bristen på jämförbar och 

tillförlitlig statistik utgör för närvarande 

ett hinder för utvärderingen av 

kombinerad transport i unionen och 

antagandet av åtgärder för att frigöra dess 

potential. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(19) För att kunna hantera 

unionstransporternas utveckling, och i 

synnerhet marknaden för kombinerad 

transport, bör relevanta data och relevant 

information samlas in av medlemsstaterna 

och regelbundet rapporteras till 

kommissionen, och kommissionen bör 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

tillämpningen av detta direktiv vart fjärde 

år. 

(19) För att kunna hantera 

unionstransporternas utveckling, och i 

synnerhet marknaden för kombinerad 

transport, bör relevanta data och relevant 

information samlas in av medlemsstaterna 

och regelbundet rapporteras till 

kommissionen, och kommissionen bör 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet, rådet och 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om tillämpningen av detta direktiv vart 

fjärde år. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (19a) Kommissionen bör ansvara för att 

detta direktiv genomförs på rätt sätt och 

att målet att utveckla kombinerade 
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transporter i hela EU före 2030 och 2050 

uppnås. I detta syfte bör kommissionen 

regelbundet utvärdera utvecklingen av 

andelen kombinerade transporter i var 

och en av medlemsstaterna, och bör 

utifrån den information som 

medlemsstaterna lämnat, och vid behov, 

lägga fram ett förslag för att ändra detta 

direktiv och uppnå detta mål som gäller 

hela unionen. 

 

Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Skäl 22 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(22) Eftersom målen för detta direktiv 

avseende att ytterligare främja 

övergången från vägtransporter till mer 

miljövänliga transportslag, och därmed 

minska de negativa externa effekterna av 

unionens transportsystem, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

den huvudsakligen gränsöverskridande 

karaktären hos kombinerad godstransport 

och sammankopplad infrastruktur, och de 

problem som detta direktiv är avsett att 

avhjälpa, kan uppnås bättre på unionsnivå, 

kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål. 

(22) Eftersom målen för detta direktiv, 

dvs. att göra kombinerad transport 

konkurrenskraftig gentemot 

vägtransporter, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

den huvudsakligen gränsöverskridande 

karaktären hos kombinerad godstransport 

och sammankopplad infrastruktur, och de 

problem som detta direktiv är avsett att 

avhjälpa, kan uppnås bättre på unionsnivå, 

kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål. 

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 2 – led a 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) i en släpvagn eller påhängsvagn 

(med eller utan dragbil), ett växelflak eller 

en container, med identifiering i enlighet 

med det identifieringssystem som 

upprättats enligt de internationella 

standarderna ISO6346 och EN13044, där 

lastenheten omlastas mellan de olika 

transportslagen, eller 

a) i en släpvagn eller påhängsvagn 

(med eller utan dragbil), ett växelflak eller 

en container, med identifiering i enlighet 

med det identifieringssystem som 

upprättats enligt de internationella 

standarderna ISO6346 och EN13044, 

inbegripet påhängsvagnar som kan 

utrustas med en kran, med en bruttovikt 

på 44 ton, där den icke-förarbundna 

intermodala lastenheten omlastas mellan 

de olika transportslagen (icke-förarbunden 

kombinerad transport), eller 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 2 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) med ett vägfordon som befordras 

med järnvägstransport, transport på inre 

vattenvägar eller sjötransport för icke-

vägetappen av transportsträckan. 

b) med ett vägfordon, tillsammans 

med dess förare, och som befordras med 

järnvägstransport, transport på inre 

vattenvägar eller sjötransport för icke-

vägetappen av transportsträckan 

(förarbunden transport). 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Genom undantag ska led a i denna punkt 

fram till [EUT: Vänligen för in datumet: 

fem år efter den dag då detta direktiv 

träder i kraft] även omfatta släpvagnar 

och påhängsvagnar som inte kan utrustas 

med kran i icke-förarbunden kombinerad 
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transport som inte identifieras enligt det 

identifieringssystem som fastställts enligt 

de internationella standarderna ISO6346 

och EN13044. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 2 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Icke-vägetapper som trafikeras med 

transport på inre vattenväg eller 

sjötransport, för vilka det inte finns något 

likvärdigt vägtransportalternativ eller 

vilka är oundvikliga i en kommersiellt 

livskraftig transport, ska inte betraktas 

som kombinerade transporter.  

Icke-vägetapper som trafikeras med 

transport på inre vattenväg eller 

sjötransport, för vilka det inte finns något 

likvärdigt eller kommersiellt livskraftigt 

vägtransportalternativ, ska inte betraktas 

som kombinerade transporter. 

 

Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 1 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Varje vägetapp som avses i punkt 2 får inte 

överskrida det längsta av följande avstånd 

inom unionens territorium: 

Varje vägetapp som avses i punkt 2 får inte 

överskrida ett avstånd på 150 km inom 

unionens territorium: 

a) 150 km fågelvägen.  

b) 20 % av avståndet fågelvägen 

mellan lastningsplatsen för den inledande 

etappen och lossningsplatsen för den 

avslutande etappen, när avståndet 

överstiger det avstånd som anges i a. 

 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 
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Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avståndsgränsen för vägetappen får 

överskridas för kombinerade väg- och 

järnvägstransporter, om detta har godkänts 

av den medlemsstat eller de medlemsstater 

på vars territorium vägetappen genomförs, 

i syfte att nå den geografiskt närmaste 

transportterminal som har de operativa 

omlastningsmöjligheter som är nödvändiga 

för lastning eller lossning i fråga om 

omlastningsutrustning, terminalkapacitet 

och lämpliga godstransporttjänster på 

järnväg. 

Överskridande av den avståndsgräns för 

vägetappen som anges i denna punkt för 

kombinerade väg- och 

järnvägstransporter ska godkännas av 

den medlemsstat eller de medlemsstater på 

vars territorium vägetappen genomförs, 

om detta är nödvändigt för att nå den 

geografiskt närmaste transportterminal 

eller omlastningsplats som har de 

operativa omlastningsmöjligheter som är 

nödvändiga för lastning eller lossning i 

fråga om omlastningsutrustning, 

terminalkapacitet, öppettider för 

terminalerna och lämpliga 

godstransporttjänster på järnväg, i 

avsaknad av en omlastningsterminal eller 

omlastningsplats som uppfyller alla dessa 

villkor inom avståndsgränsen. Sådana 

överskridanden ska motiveras på 

vederbörligt sätt i enlighet med artikel 3.2 

ea. Vid kombinerad väg-

/järnvägstransport får medlemsstaterna 

sänka avståndet 150 km av vägetappen 

med upp till 50 % på en exakt definierad 

del av sina territorier på grund av 

miljöskäl, förutsatt att det finns en 

lämplig terminal inom denna 

avståndsgräns. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En kombinerad transport ska anses 

äga rum i unionen om transporten eller den 

del av den som äger rum i unionen 

uppfyller kraven i punkterna 2 och 3.” 

4. En kombinerad transport ska anses 

äga rum i unionen om transporten eller den 

del av den som äger rum i unionen 

uppfyller kraven i punkterna 2 och 3. Vid 

tillämpningen av detta direktiv ska en 
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vägetapp och/eller en icke-vägetapp eller 

en del av en sådan som äger rum utanför 

unionens territorium inte betraktas som 

en del av den kombinerade transporten.” 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

vägtransport betraktas som en del av en 

kombinerad transport som omfattas av 

detta direktiv endast om transportföretaget 

kan uppvisa tydliga bevis för att sådan 

vägtransport utgör en vägetapp i en 

kombinerad transport, inbegripet transport 

av tomma lastenheter före och efter 

godstransporten. 

1. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

vägtransport betraktas som en del av en 

kombinerad transport som omfattas av 

detta direktiv endast om transportföretaget 

kan uppvisa upplysningar som ger tydliga 

bevis för att sådan vägtransport utgör en 

vägetapp i en kombinerad transport och att 

upplysningarna på vederbörligt sätt 

överlämnas till det transportföretag som 

utför transporten före inledningen av 

transporten. 

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – inledningen  

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. De bevis som avses i punkt 1 ska 

inbegripa följande uppgifter för varje 

kombinerad transport: 

2. För att de upplysningar som avses 

i punkt 1 ska betraktas som tydliga bevis 

ska de uppvisas eller överlämnas i sådant 

format som avses i punkt 5, och inbegripa 

följande uppgifter för varje kombinerad 

transport: 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 
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Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Namn, adress, kontaktuppgifter till 

och underskrift av det transportföretag 

som ansvarar för valet av transportrutt för 

den kombinerade transporten, om dessa 

avviker från avsändarens uppgifter, 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ea) När avståndet överskrider 

gränserna enligt artikel 1.3, en motivering 

i överensstämmelse med kriterierna i det 

sista stycket. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led f 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

f) En beskrivning, undertecknad av 

avsändaren, av transportvägen för den 

kombinerade transporten inklusive 

åtminstone följande uppgifter för varje 

etapp, även för varje transportslag som 

ingår i icke-vägetappen, i transporten inom 

unionen: 

f) En beskrivning av transportvägen 

för den kombinerade transporten, 

undertecknad av det transportföretag som 

ansvarar för planeringen, där 

underskriften kan utgöras av en 

elektronisk signatur, inklusive åtminstone 

följande uppgifter för varje etapp, även för 

varje transportslag som ingår i icke-

vägetappen, i transporten inom unionen: 
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Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led f – led ii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– ii) Transportföretagets namn, 

adress och kontaktuppgifter. 

– ii) Transportföretagens namn, 

adress och kontaktuppgifter. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led h – led i 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– i) Plats för omlastning till icke-

vägetappen. 

utgår 

 

Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led h – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– ii) Avståndet fågelvägen, för den 

inledande vägtransportetappen, mellan 

avsändningsplatsen och den första 

omlastningsterminalen. 

– ii) Avståndet för den inledande 

vägtransportetappen, mellan 

avsändningsplatsen och den första 

transportterminalen eller 
omlastningsterminalen. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led h – led iii 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– iii) Om den inledande vägetappen 

har avslutats: transportföretagets 

underskrift för att bekräfta att transporten 

på vägetappen har genomförts. 

– iii) (Berör inte den svenska 

versionen.) 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led i – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– ii) Avståndet fågelvägen, för den 

avslutande vägtransportetappen, mellan 

omlastningsplatsen och den plats där den 

kombinerade transporten avslutas i 

unionen. 

– Avståndet för den avslutande 

vägtransportetappen, mellan 

omlastningsplatsen och den plats där den 

kombinerade transporten avslutas i 

unionen. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 2 – led j – led ii 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

– ii) Om tillgängligt: en underskrift 

eller ett sigill, från de relevanta järnvägs- 

eller hamnmyndigheterna i de relevanta 

terminaler (järnvägsstation eller hamn) 

som berörs på icke-vägetappen i 

transporten, som bekräftar att den relevanta 

delen av icke-vägetappen har avslutats. 

– ii) Om tillgängligt: en underskrift 

eller ett sigill, från den relevanta 

järnvägsmyndigheten eller det ansvariga 

organet i de relevanta terminaler 

(järnvägsstation eller hamn) som berörs på 

icke-vägetappen i transporten, som 

bekräftar att den relevanta delen av icke-

vägetappen har avslutats. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 
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Artikel 3 – punkt 2 – led ja (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ja) När avståndsgränserna för 

vägetapperna enligt tredje stycket i artikel 

1.3 överskrids, skälen som motiverar 

detta. 

 

Ändringsförslag  45 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. De bevis som avses i punkt 1 ska 

uppvisas eller överlämnas på begäran av 

den behöriga kontrolltjänstemannen i den 

medlemsstat där kontrollen utförs. Vid 

vägkontroller ska de uppvisas medan 

kontrollen pågår. De ska vara avfattade på 

ett av den medlemsstatens officiella språk 

eller på engelska. Under en vägkontroll ska 

föraren tillåtas ta kontakt med 

huvudkontoret, den trafikansvarige eller 

andra personer eller enheter som kan hjälpa 

föraren att tillhandahålla de bevis som 

avses i punkt 2. 

4. De bevis som avses i punkt 1 ska 

uppvisas eller överlämnas på begäran av 

den behöriga kontrolltjänstemannen i den 

medlemsstat där kontrollen utförs, och i det 

format som avses i punkt 5. Vid 

vägkontroller ska de uppvisas medan 

kontrollen pågår, och inom max 45 

minuter. Om de underskrifter som avses i 

punkt 2 h iii och punkt 2 j inte kan göras 

tillgängliga vid tidpunkten för 

vägkontrollen ska de uppvisas eller 

överlämnas inom 5 arbetsdagar efter 

kontrollen till den behöriga myndigheten i 

den berörda medlemsstaten. Bevisen ska 

vara avfattade på ett av den 

medlemsstatens officiella språk eller på 

engelska. Under en vägkontroll ska föraren 

tillåtas ta kontakt med huvudkontoret, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

enheter som kan hjälpa föraren att 

tillhandahålla de upplysningar som avses i 

punkt 2. 

 

Ändringsförslag  46 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Bevisen kan tillhandahållas genom ett 

transportdokument som uppfyller de krav 

som fastställs i artikel 6 i rådets 

förordning nr 11, eller genom andra 

befintliga transportdokument såsom 

konventionen om fraktavtalet vid 

internationell godsbefordran på väg 

(CMR-konventionen) eller Enhetliga 

rättsregler för avtal om internationell 

järnvägsbefordran av gods (CIM). 

Bevisen kan tillhandahållas genom 

befintliga transportdokument såsom 

fraktsedlar enligt befintliga 

internationella eller nationella 

transportkonventioner, till dess att 

kommissionen genom genomförandeakter 

har fastställt ett standardiserat formulär. 

 

Ändringsförslag  47 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sådana bevis får uppvisas eller överlämnas 

elektroniskt med användning av ett 

reviderbart strukturerat format som kan 

användas direkt för lagring och behandling 

i datorer, inbegripet komplettering av den 

elektroniska fraktsedeln enligt 

konventionen om fraktavtalet vid 

internationell godsbefordran på väg 

(eCMR) för vägdelen. 

Sådana bevis får uppvisas eller överlämnas 

elektroniskt med användning av ett 

reviderbart strukturerat format som kan 

användas direkt för lagring och behandling 

i datorer, inbegripet komplettering av den 

elektroniska fraktsedeln enligt en befintlig 

internationell eller nationell 

transportkonvention. Medlemsstaternas 

myndigheter är skyldiga att godta 

elektroniska upplysningar som hänför sig 

till bevisen. När utbyte av information 

mellan myndigheter och transportföretag 

sker genom elektroniska verktyg, ska 

sådant utbyte och lagring av sådan 

information ske med hjälp av elektronisk 

databehandlingsteknik. 

  

Ändringsförslag  48 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Medlemsstaterna ska gradvis avskaffa 

pappersdokumentationen och avsätta en 

övergångstid fram till dess att 

användningen av pappersformat helt har 

upphört. 

 

Ändringsförslag  49 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 3 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 3 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. För vägkontroller ska det i 

vederbörligen motiverade fall tillåtas en 

avvikelse mellan transporten och de bevis 

som tillhandahålls, särskilt vad gäller 

uppgifterna om transportvägen i punkt 2 g, 

vid exceptionella omständigheter som 

ligger utanför transportföretagens kontroll 

och orsakar förändringar i den 

kombinerade transporten. I sådana fall ska 

föraren tillåtas ta kontakt med 

huvudkontoret, den trafikansvarige eller 

andra personer eller enheter som kan 

tillhandahålla ytterligare motivering av 

denna avvikelse mellan tillhandahållna 

bevis och den faktiska transporten. 

6. För vägkontroller ska det i 

vederbörligen motiverade fall tillåtas en 

avvikelse mellan transporten och de bevis 

som tillhandahålls, särskilt vad gäller 

uppgifterna om transportvägen i punkterna 

2 f, 2 h och 2 i, vid exceptionella 

omständigheter som ligger utanför 

transportföretagens kontroll och orsakar 

förändringar i den kombinerade 

transporten. I sådana fall ska föraren 

tillåtas ta kontakt med huvudkontoret, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

enheter som kan tillhandahålla ytterligare 

motivering av denna avvikelse mellan 

tillhandahållna bevis och den faktiska 

transporten. 

 

Ändringsförslag  50 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Senast den [xx/xx/xxxx – 18 

månader efter införlivandet av detta 

direktiv] ska medlemsstaterna för första 

gången lämna en rapport till 

1. Senast den [xx/xx/xxxx – 12 

månader efter införlivandet av detta 

direktiv] ska medlemsstaterna för första 

gången lämna en rapport till 
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kommissionen, och därefter vartannat år, 

som innehåller följande information om de 

kombinerade transporter som omfattas av 

detta direktiv på deras territorium: 

kommissionen, och därefter vartannat år, 

som innehåller följande information om de 

kombinerade transporter som omfattas av 

detta direktiv på deras territorium: 

 

Ändringsförslag  51 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Nationella och gränsöverskridande 

länkar i transportnätet som används i 

kombinerade transporter. 

a) Nationella och gränsöverskridande 

korridorer i transportnätet som används i 

kombinerade transporter. 

 

Ändringsförslag  52 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) Volym i tjugofotsenheter (TEU) 

och i tonkilometer avseende kombinerade 

transporter per typ av transport (järnväg, 

väg/inre vattenvägar etc.) och med 

avseende på geografisk täckning (nationellt 

och inom unionen). 

b) Den totala och årliga volymen i 

tjugofotsenheter (TEU) och i tonkilometer 

avseende kombinerade transporter per typ 

av transport (vägetapp/icke-vägetapp, dvs. 

via järnväg, inre vattenvägar och 

havsleder) och med avseende på 

geografisk täckning (nationellt och inom 

unionen). 

 

Ändringsförslag  53 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Antalet samt den geografiska c) Antalet transporter som utförts 
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täckningen för terminaler som betjänar 

kombinerade transporter och det årliga 

antalet omlastningar på dessa terminaler. 

genom bimodal teknik och den 

geografiska täckningen för dessa 

transportterminaler, samt antalet, platsen 

och den geografiska täckningen för 

terminaler som betjänar kombinerade 

transporter med en uppdelning av typer av 

transporter per terminal (vägetapp/icke-

vägetapp, dvs. via järnväg, inre 

vattenvägar, havsleder) och det årliga 

antalet omlastningar och en bedömning av 

den kapacitet som används på dessa 

terminaler. 

 

Ändringsförslag  54 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Förändringar i andelen 

kombinerade transporter och olika 

transportslag på territoriet. 

 

Ändringsförslag  55 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led d 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) En översikt över alla nationella 

stödåtgärder som används och planeras, 

inbegripet deras respektive faktiska 

användning och uppskattade inverkan. 

d) En översikt över alla nationella 

stödåtgärder som används och planeras, 

inbegripet deras respektive faktiska 

användning och uppskattade inverkan på 

utnyttjandet av kombinerade transporter 

och deras roll för social och miljömässig 

hållbarhet, flaskhalsar, trafikstockningar, 

säkerhet och effektivitet. 

 



 

PE619.311v02-00 32/77 RR\1159661SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  56 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 da) Antalet transporter som 

överskrider avståndsgränsen för 

vägetappen enligt artikel 1.3 samt det 

geografiska läget för dessa. 

 

Ändringsförslag  57 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 db) Ursprunget till och 

destinationerna, på NUTS 3-nivå, för 

fraktflöden på vägar i det transeuropeiska 

transportnätet (TEN-T) som fastställs i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1315/2013*. 

 _________________ 

 *Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 1315/2013 av den 

11 december 2013 om unionens riktlinjer 

för utbyggnad av det transeuropeiska 

transportnätet och om upphävande av 

beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 

20.12.2013, s. 1). 

Motivering 

Medlemsstaterna ska, direkt eller via organ som de utser, samla information om fraktflöden 

på väg längs EU:s huvudvägar. Samtidigt som en sådan åtgärd bevarar sekretessen för 

vägtransportföretagens handelsinformation, skulle den bidra till att utforma nya kombinerade 

transporttjänster och gynna en övergång till modala transporter. 
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Ändringsförslag  58 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Kommissionen ska offentliggöra 

de uppgifter som medlemsstaterna lämnar 

på ett sätt som möjliggör jämförelser 

mellan medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  59 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. På grundval av en analys av de 

nationella rapporterna, för första gången 

senast den [xx/xx/xxxx – 9 månader efter 

det att tidsfristen för medlemsstaternas 

rapportinlämning har löpt ut] och därefter 

vartannat år, ska kommissionen utarbeta 

och överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om följande: 

3. På grundval av en analys av de 

nationella rapporterna, och statistiska 

uppgifter som fastställts på grundval av 

gemensamma indikatorer och metoder för 

hela unionen, för första gången senast den 

[xx/xx/xxxx – 9 månader efter det att 

tidsfristen för medlemsstaternas 

rapportinlämning har löpt ut] och därefter 

vartannat år, ska kommissionen utarbeta 

och överlämna en rapport till 

Europaparlamentet, rådet och 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om följande: 

 

Ändringsförslag  60 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Den ekonomiska utvecklingen för a) Den ekonomiska utvecklingen för 
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kombinerade transporter, särskilt mot 

bakgrund av utvecklingen av 

miljöprestanda för olika transportslag. 

kombinerade transporter, på medlemsstats- 

och unionsnivå, särskilt mot bakgrund av 

utvecklingen av miljöprestanda för olika 

transportslag. 

 

Ändringsförslag  61 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Effektiviteten och 

ändamålsenligheten hos de stödåtgärder 

som föreskrivs i artikel 6. 

c)  Effektiviteten och 

ändamålsenligheten hos de stödåtgärder 

som föreskrivs i artikel 6, med närmare 

information om de åtgärder som bedöms 

vara mest ändamålsenliga för att uppfylla 

detta direktivs ursprungliga syfte och 

bästa praxis i medlemsstaterna. 

Ändringsförslag  62 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Förändringen i andelen 

kombinerade transporter i var och en av 

medlemsstaterna och på unionsnivå, för 

att uppnå unionens transportmål före 

2030 och 2050. 

 

Ändringsförslag  63 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) Eventuella ytterligare åtgärder, d) Eventuella ytterligare åtgärder, 
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inbegripet en revidering av definitionen av 

kombinerad transport i artikel 1 och en 

anpassning av förteckningen över åtgärder 

som föreskrivs i artikel 6.”. 

inbegripet en revidering av definitionen av 

kombinerad transport i artikel 1, 

förbättringar av insamlingen av uppgifter 

och offentliggörandet av sådana uppgifter 

på unionsnivå, och en anpassning av 

förteckningen över åtgärder som föreskrivs 

i artikel 6, inbegripet eventuella ändringar 

av bestämmelserna om statligt stöd.” 

 

Ändringsförslag  64 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4a (nytt) 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (4a) I artikel 6.1 ska första stycket 

ersättas med följande: 

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder 

som krävs för att de i punkt 3 angivna 

skatterna på vägfordon (lastbilar, dragbilar, 

släpvagnar eller påhängsvagnar) som 

används vid kombinerade transporter 

minskas eller återbetalas, antingen med ett 

schablonbelopp eller i proportion till den 

sträcka fordonen transporteras per järnväg 

inom de ramar, på de villkor och enligt de 

regler som medlemsstaterna fastställer efter 

samråd med kommissionen. 

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 

som krävs för att de i punkt 3 angivna 

skatterna på vägfordon (lastbilar, dragbilar, 

släpvagnar, påhängsvagnar, containrar för 

inre vattenvägar eller multimodala 

lastenheter) som används vid kombinerade 

transporter minskas eller återbetalas, 

antingen med ett schablonbelopp eller i 

proportion till den sträcka fordonen 

transporteras per järnväg eller på inre 

vattenvägar inom de ramar, på de villkor 

och enligt de regler som medlemsstaterna 

fastställer efter samråd med 

kommissionen.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31992L0106) 

 

Ändringsförslag  65 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4b (nytt) 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 
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 (4b) I artikel 16.1 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

De minskningar eller återbetalningar som 

avses i första stycket skall beviljas av den 

stat i vilken fordonen är registrerade, på 

grundval av de järnvägstransporter som 

utförts i den staten. 

”De minskningar eller återbetalningar som 

avses i första stycket skall beviljas av den 

stat i vilken fordonen är registrerade, på 

grundval av de transporter på järnväg 

eller inre vattenvägar som utförts i den 

staten.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31992L0106) 

 

Ändringsförslag  66 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4c (nytt) 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (4c) I artikel 6.1 ska tredje stycket 

ersättas med följande: 

Medlemsstaterna får emellertid bevilja 

sådana minskningar eller återbetalningar på 

grundval av järnvägstransporter som helt 

eller delvis utförts utanför den medlemsstat 

i vilken fordonen är registrerade. 

”Medlemsstaterna får emellertid bevilja 

sådana minskningar eller återbetalningar på 

grundval av transporter på järnväg eller 

inre vattenvägar som helt eller delvis 

utförts utanför den medlemsstat i vilken 

fordonen är registrerade.” 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31992L0106) 

 

Ändringsförslag  67 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1 – inledningen 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4.  Om det är nödvändigt för att uppnå 

det syfte som avses i punkt 8 ska 

medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att stödja investeringar i 

omlastningsterminaler med avseende på 

4.  Om det är nödvändigt för att uppnå 

det syfte som avses i punkt 8 ska 

medlemsstaterna vidta de åtgärder som är 

nödvändiga för att stödja investeringar i 

både transportterminaler och 

omlastningsplatser med avseende på 
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Ändringsförslag  68 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) uppförande och, vid behov, 

utbyggnad av sådana 

omlastningsterminaler för kombinerad 

transport, 

a) uppförande, i områden där det inte 

finns några lämpliga anläggningar inom 

den avståndsgräns som avses i artikel 1.3, 

av transportterminaler eller installering 

av omlastningsplatser för kombinerad 

transport, såvida det på grund av avsaknad 

av ekonomisk relevans eller av 

anledningar med anknytning till 

territoriets geografiska eller 

naturbetingade särdrag inte finns något 

behov av sådana anläggningar, 

 

Ändringsförslag  69 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) utvidgning, i områden där 

ytterligare terminalkapacitet behövs, av 

befintliga terminaler eller installering av 

ytterligare omlastningsplatser, och efter 

en bedömning av de ekonomiska 

effekterna som visar att marknaden inte 

skulle påverkas negativt och att nya 

terminaler är nödvändiga, och förutsatt 

att hänsyn har tagits till miljöproblem, 

uppförande av nya terminaler för 

kombinerade transporter, 
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Ändringsförslag  70 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1 – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ökning av den operativa 

effektiviteten i befintliga terminaler. 

b) ökning av den operativa 

effektiviteten i befintliga terminaler, 

däribland genom att säkerställa tillgången 

till dessa terminaler. 

 

Ändringsförslag  71 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 Stödåtgärder till kombinerad transport 

ska anses förenliga med den inre 

marknaden i enlighet med artikel 107.3 i 

EUF-fördraget och ska undantas från 

anmälningsskyldigheten i artikel 108.3 i 

EUF-fördraget, förutsatt att de inte 

representerar mer än 35 % av hela 

transportkostnaden. 

 

Ändringsförslag  72 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska samordna med 

angränsande medlemsstater och med 

kommissionen och säkerställa att, när 

sådana åtgärder genomförs, prioritet ges åt 

att säkerställa en balanserad och tillräcklig 

geografisk spridning av lämpliga 

Medlemsstaterna ska samordna med 

angränsande medlemsstater och med 

kommissionen och säkerställa att, när 

sådana åtgärder genomförs, prioritet ges åt 

att säkerställa en balanserad och tillräcklig 

geografisk spridning av lämpliga 
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anläggningar i unionen, och särskilt i det 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät, så att ingen 

avsändnings-/mottagningsplats i unionen 

kommer att vara belägen längre än 150 km 

från en sådan terminal. 

anläggningar i unionen, och särskilt i det 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät, så att ingen 

avsändnings-/mottagningsplats i unionen 

kommer att vara belägen på ett längre 

avstånd än den gräns som avses i artikel 

1.3 a från en sådan terminal. När 

medlemsstaterna vidtar åtgärder som 

avses i denna punkt ska de ta vederbörlig 

hänsyn till behovet att: 

 a) minska trafikstockningarna, särskilt i 

närheten av stadsområden och stadsnära 

områden och i områden med naturliga 

begränsningar, 

 b) förbättra de gränsöverskridande 

förbindelserna, 

 c) minska isoleringen av områden som 

saknar infrastruktur samtidigt som 

perifera områdens och de yttersta 

randområdenas särskilda behov och 

begränsningar beaktas, 

 d) förbättra tillgängligheten och 

konnektiviteten särskilt när det gäller 

infrastruktur för tillträde till 

omlastningsterminaler, 

 e) påskynda övergången till digitalisering, 

och 

 f) minska godstransporternas negativa 

konsekvenser för miljön och folkhälsan, 

t.ex. genom att främja effektivare fordon, 

användning av alternativa och mindre 

förorenande bränslen, användning av 

förnybar energi, även i terminaler, eller 

genom effektivare användning av 

transportnät genom tillämpning av 

informations- och kommunikationsteknik. 

 

Ändringsförslag  73 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 4 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 

villkor för berättigande till stödet. 

Medlemsstaterna får fastställa ytterligare 

villkor för berättigande till stödet. De ska 

meddela berörda parter dessa villkor. 

 

Ändringsförslag  74 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får vidta ytterligare 

åtgärder för att förbättra konkurrenskraften 

hos kombinerade transporter jämfört med 

likvärdiga alternativa vägtransporter. 

Senast den 31 december 2021 ska 

medlemsstaterna vidta ytterligare åtgärder 

av ekonomisk eller lagstiftningsmässig 

natur för att förbättra konkurrenskraften 

hos kombinerade transporter jämfört med 

likvärdiga alternativa vägtransporter, i 

synnerhet för att minska den tid som 

krävs, samt tillhörande kostnader för 

omlastning. 

 

Ändringsförslag  75 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I syfte att minska tiden och kostnaderna 

för kombinerade transporter ska sådana 

åtgärder som avses i det första stycket 

omfatta en eller flera av följande 

incitament: 

 a) transportföretag undantas från de 

externa avgifter för och/eller 

trängselavgifter som avses i artikel 2 i 

direktiv 1999/62/EG på ett sätt som 

särskilt gynnar fordon som drivs med 

alternativa bränslen enligt artikel 2 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 
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2014/94/EU1a, 

 b) kostnader för användning av viss 

infrastruktur för företag som utför 

transporter som en del av en kombinerad 

transport ersätts, 

 c) transportföretag undantas från 

begränsningar enligt nationella 

trafikförbud. 

 __________________ 

 1a Europaparlamentets och rådets direktiv 

2014/94/EU av den 22 oktober 2014 om 

utbyggnad av infrastrukturen för 

alternativa bränslen (EUT L 307, 

28.10.2014, s. 1). 

 

Ändringsförslag  76 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 När medlemsstaterna vidtar ytterligare 

åtgärder ska de också ta vederbörlig 

hänsyn till behovet av att påskynda 

övergången till digitaliseringen av sektorn 

för kombinerade transporter och ska 

särskilt: 

 a) stödja integreringen av uppkopplade 

system och automatiseringen av 

verksamheten, 

 b) öka investeringarna i digital logistik, 

informations- och kommunikationsteknik 

och intelligenta transportsystem, och 

 c) fasa ut användningen av 

pappersdokument i framtiden. 

 

Ändringsförslag  77 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 
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Artikel 6 – punkt 5a (ny) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Sådana ytterligare åtgärder ska 

omfatta incitament som gynnar 

användning av icke-vägtransportetapper. 

Medlemsstaterna ska inkludera åtgärder 

för att stärka konkurrenskraften för 

vattenvägstransporter, såsom finansiella 

incitament för att använda 

närsjöfartsrutter eller inre vattenvägar 

eller för att skapa nya 

närsjöfartsförbindelser. 

Motivering 

Närsjöfart och transport på inre vattenvägar bör finnas med bland de transportslag som är 

berättigade till nationella incitament på ett icke-diskriminerande sätt. 

 

Ändringsförslag  78 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

stödåtgärder för kombinerade transporter 

syftar till att minska godstransporterna på 

väg och ska uppmuntra användningen av 

andra transportslag såsom järnväg, inre 

vattenvägar och sjötransport, och 

därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln.”. 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

stödåtgärder för kombinerade transporter 

syftar till att minska godstransporterna på 

väg och ska uppmuntra användningen av 

andra transportslag såsom järnväg, inre 

vattenvägar och sjötransport eller 

utsläppssnåla fordon eller användningen 

av mer utsläppssnåla alternativa bränslen, 

t.ex. biobränslen, el från förnybara källor, 

naturgas eller vätgasdrivna bränsleceller, 

och därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln.” 

 

Ändringsförslag  79 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 



 

RR\1159661SV.docx 43/77 PE619.311v02-00 

 SV 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 9a – punkt 3 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 

lättillgänglig och kostnadsfri relevant 

information om de åtgärder som vidtagits i 

enlighet med artikel 6, samt annan 

information som är relevant för 

tillämpningen av detta direktiv. 

3. Medlemsstaterna ska offentliggöra 

på internet lättillgänglig och kostnadsfri 

relevant information om de åtgärder som 

vidtagits i enlighet med artikel 6, samt 

annan information som är relevant för 

tillämpningen av detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  80 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 9a – punkt 4 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Kommissionen ska offentliggöra 

och vid behov uppdatera förteckningen 

över behöriga myndigheter som avses i 

punkt 1, samt en förteckning över de 

åtgärder som avses i artikel 6.”. 

4. Kommissionen ska offentliggöra på 

internet och vid behov uppdatera 

förteckningen över behöriga myndigheter 

som avses i punkt 1, samt en förteckning 

över de åtgärder som avses i artikel 6.” 

 

Ändringsförslag  81 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 8 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 10a – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 5.2 ska ges till 

kommissionen tills vidare från och med 

den [dag då detta direktiv (om ändring av 

ett direktiv) träder i kraft]. 

2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 5.2 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år från 

och med den [dag då detta direktiv (om 

ändring av ett direktiv) träder i kraft]. 

Kommissionen ska utarbeta en rapport 

om delegeringen av befogenhet senast nio 

månader före utgången av perioden på 

fem år. Delegeringen av befogenhet ska 

genom tyst medgivande förlängas med 

perioder av samma längd, såvida inte 
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Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 
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MOTIVERING 

Kommissionens förslag  

Direktiv 92/106/EEG (direktivet om kombinerad transport) fastställer gemensamma regler för 

vissa former av kombinerad transport av gods. Det syftar till att minska godstransporterna på 

väg genom att förena transporter på järnväg, på inre vattenvägar och sjötransporter. Direktivet 

om kombinerad transport är det enda rättsliga instrumentet på unionsnivå som direkt ger 

incitament till en övergång från godstransport på väg till transportslag med lägre utsläpp. 

Intermodala transporter använder i stor utsträckning sådana transportsätt – t.ex. transporter på 

järnväg, på inre vattenvägar och sjötransporter – som orsakar färre negativa externa effekter 

(utsläpp, buller och olyckor). 

Översynen av de gällande bestämmelserna är en fortsättning på kommissionens kontroll av 

ändamålsenligheten hos den befintliga lagstiftningen, inbegripet samråd med medlemsstaterna 

och intressenter. Denna kontroll visade att även om effekterna av direktivet om kombinerad 

transport har varit blygsamma, är det ett av de instrument som främjar användningen av 

intermodala godstransporter. Dess ändamålsenlighet och effektivitet skulle kunna förbättras 

genom att man tar itu med identifierade brister. I den nuvarande situationen är de främsta 

problemen följande: 1) mindre fördelaktiga villkor jämfört med vägtransporter, och 

2) otillräcklig kapacitet och täckning när det gäller intermodal infrastruktur. Det reviderade 

direktivet kommer i synnerhet att 

– förtydliga och utvidga definitionen av kombinerad transport, 

– förbättra övervakningen av stödberättigande- och genomförandevillkor, 

– förbättra direktivets rapporterings- och övervakningsvillkor, och 

– öka incitamentens effektivitet. 

Kommissionen föreslår att man utvidgar tillämpningsområdet till att även omfatta nationell 

transport. Ingen vägetapp i kombinerade transporter får överskrida avståndet på 150 km 

fågelvägen, eller 20 % av avståndet fågelvägen av den totala kombinerade transportrutten när 

den överstiger 150 km. Medlemsstaterna får tillåta undantag i vissa fall. Cabotageundantagen 

ska endast tillämpas på fordon som avlägger vägetapper som ingår i internationella 

kombinerade transporter. 

Ett tydligt bevis ska ges för att definiera en kombinerad transport. Kommissionen föreslår en 

lista över dokument som transportören ska tillhandahålla vid vägkontroller. Sådana bevis kan 

uppvisas eller överlämnas elektroniskt. 

Enligt kommissionens förslag ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna en rapport 

med information om kombinerade transporter som utförts på deras territorium. Kommissionen 

ska upprätta och lämna in en rapport som utvärderar den ekonomiska utvecklingen, effekterna 

av genomförandet av direktivet, ändamålsenligheten och effektiviteten av de stödåtgärder som 

medlemsstaterna antagit och eventuella ytterligare åtgärder, däribland en översyn av 

definitionen av kombinerad transport. 
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När det gäller incitamentens ökade effektivitet ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 

åtgärder för att stödja investeringar i omlastningsterminalerna, och säkerställa att inga platser 

i unionen är belägna längre än 150 km från sådana terminaler. 

Slutligen ska varje medlemsstat utse en eller flera behöriga myndigheter som säkerställer att 

detta direktiv genomförs. 

Föredragandens ståndpunkt 

Föredraganden betonar vikten av att gynna kombinerad transport för leverans av varor. 

Kombinerad transport kan vara ett viktigt sätt att minska transporters inverkan på hälsa och 

miljö, stödja övergången till mindre förorenande metoder och bidra till att uppnå målen i 

fråga om minskade utsläpp av växthusgaser. 

Kombinerade transporter innebär därför en möjlighet att modernisera transportsektorn och 

förbättra godslogistiken, minska trafikstockningarna och förbättra förvaltningen av 

omlastningsterminalerna. Det behövs åtgärder när det gäller investeringar i infrastruktur och 

ekonomiska incitament. 

Föredraganden stöder i stort kommissionens förslag och erkänner resultaten av den 

föregående Refit-utvärderingen, men anser att det finns ett antal områden där förslaget 

behöver skärpas och därför ändras. Ytterligare tekniskt arbete för att tydliggöra definitionen 

av kombinerad transport borde också underlätta genomförandet av de uppdaterade 

bestämmelserna i medlemsstaterna. 

Syfte och tillämpningsområde 

Föredraganden föreslår att de fordon som omfattas av direktivets tillämpningsområde ska 

definieras bättre med en åtskillnad mellan fordon och lastenheter där förarna är med eller inte 

är med.  

För att undvika diskriminering mellan transportföretag och konkurrensproblem mellan 

medlemsstaterna bör det vara obligatoriskt för alla medlemsstater att som en allmän regel 

godkänna att den maximala avståndsgränsen för vägetappen överskrids, men under mycket 

klara villkor och kriterier som gäller för hela unionen. 

Det behövs ökad tydlighet för att definiera kombinerade transporter med tredjeländer, särskilt 

för beräkning av avståndsgränsen för varje vägetapp. Föredraganden förtydligar att etapper 

utanför unionens territorium inte ska beaktas för de syften som avses i detta direktiv. 

Bevis och digitala metoder 

Föredraganden välkomnar den detaljerade förteckningen med uppgifter som ska lämnas av 

transportörer vid vägkontroller, och tillhandahåller vissa förtydliganden. 

Det är emellertid nödvändigt att tillåta en viss flexibilitet för kontroller i efterhand om det 

finns bevis som hänför sig till den inledande vägtransportetappen, och till icke-vägetappen. 

Digitaliseringen kommer att avsevärt öka effektiviteten och konkurrenskraften för 

kombinerade transporter. Föredraganden föreslår därför ett antal åtgärder för att fasa ut 
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användningen av papperssystem och uppmuntra transportföretagen och medlemsstaterna att 

göra övergången snabbare. Jämfört med andra metoder kommer minskade kostnader, mindre 

byråkrati och större effektivitet att bidra till att öka fördelarna med kombinerad transport. 

Cabotage och utstationering av förare 

Föredraganden anser att undantag från cabotagebestämmelserna för internationella vägetapper 

bidrar till att främja sektorn för kombinerade transporter, men hon vill säkerställa att den 

befintliga lagstiftningen tillämpas korrekt i syfte att förhindra olagliga cabotagetransporter.  

Undantaget för cabotage, enligt definitionen i artikel 4, gäller för gränsöverskridande 

transporter, men kan inte tillämpas på vägetapper i nationella kombinerade transporter. De 

första transporterna konkurrerar direkt med transporter som är rena gränsöverskridande 

transporter. 

För att säkerställa socialt skydd för förare som utför verksamhet i en annan medlemsstat bör 

bestämmelserna om utstationering av förare i direktiven 96/71 och 2014/67 tillämpas på 

vägetapper i alla slags transporter. 

Dessutom föreslår föredraganden mer klarhet i tillämpningen av undantag för cabotage och 

utstationering av förare.  

Medlemsstaternas rapportering och kommissionens bedömning 

Föredraganden välkomnar det rapporteringssystem som kommissionen föreslår, och anser att 

en mer exakt insamling av uppgifter kommer att underlätta bedömningen av effekterna av 

genomförandet av direktivet och utvecklingen av kombinerad transport. 

Föredraganden föreslår en explicit hänvisning till nationella mål för att garantera större 

öppenhet, effektivitet och överensstämmelse med direktivets mål. Målen ska särskilt kopplas 

till utvecklingen av kombinerade transporter, effekterna på hälsan och miljön, minskningen av 

trafikstockningarna och ökningen av trafiksäkerheten. 

Insynen bör garanteras och jämförbara uppgifter bör offentliggöras på unionsnivå. 

Kommissionen bör överväga att förbättra insamling och offentliggörande av uppgifter genom 

en ändring av Eurostatförordningen. 

Skatteincitament 

Föredraganden anser att ytterligare finanspolitiska åtgärder bör vidtas av medlemsstaterna för 

att skapa ekonomiska fördelar för kombinerade transporter jämfört med andra transportsätt. 

Eventuella undantag från infrastrukturavgifter (för såväl järnvägar som vägetapper), externa 

kostnader och trängselavgifter skulle kunna införas, särskilt för fordon som drivs med 

alternativa bränslen. 

Åtgärder för att stödja investeringar i infrastruktur och drift 

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att säkerställa en balanserad och tillräcklig 

geografisk spridning av lämpliga anläggningar i unionen, särskilt i stomnätet och det 

övergripande nätet. Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till behovet av att minska 
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trafikstockningar, förbättra gränsöverskridande förbindelser, förbättra tillgänglighet och 

konnektivitet och påskynda övergången till digitalisering. 

Det är nödvändigt att skilja mellan uppförande av nya terminaler för kombinerade transporter 

och utbyggnad av befintliga terminaler, eftersom behoven är olika beroende på de geografiska 

områdena. I sådana områden där ytterligare terminalkapacitet behövs bör utbyggnaden av 

befintliga omlastningsterminaler, och vid behov uppförandet av nya terminaler, övervägas. 

Om statligt stöd beviljas för uppförandet av nya terminaler bör medlemsstaterna kontrollera 

att detta inte kommer att påverka befintliga anläggningar, bland annat genom att vid behov 

genomföra bedömningar om ekonomisk jämvikt. 
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17.5.2018 

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR MILJÖ, FOLKHÄLSA OCH 
LIVSMEDELSSÄKERHET 

till utskottet för transport och turism 

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 92/106/EEG 

om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan 

medlemsstaterna 

(COM(2017)0648 – C8-0391/2017 – 2017/0290(COD)) 

Föredragande av yttrande: Michel Dantin 

 

 

 

KORTFATTAD MOTIVERING 

I vitboken Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt 

och resurseffektivt transportsystem från 2011 satte unionen som mål att flytta över 30 % av 

vägtransporterna till andra transportmedel, exempelvis järnväg eller sjötransporter, före 2030, 

och mer än 50 % före 2050. 

Direktiv 1992/106/EEG är det enda europeiska rättsliga instrument som reglerar 

trafikomställningen, och mer än 25 år efter dess ikraftträdande, är det fortfarande lika 

relevant. Varje år orsakar luftföroreningarna 400 000 förtida dödsfall i unionen samtidigt som 

26 000 personer dör i trafiken, och trängselkostnaderna beräknas uppgå till 1,1 % av 

EU:s BNP. Kombinerad transport är ett sätt att ta itu med transporternas negativa 

konsekvenser. 

Men på grund av att transportsektorn förändras och att ny teknik blir allt vanligare, och 

eftersom vissa bestämmelser i direktivet är oklara eller föråldrade och direktivet inte har 

genomförts på ett tillfredsställande sätt i medlemsstaterna, är det nu dags att se över detta 

direktiv så att den potential som kombinerade transporter erbjuder kan utnyttjas till fullo 

i Europa. 

Generellt sett välkomnar föredraganden kommissionens förslag, som åtgärdar många av de 

nuvarande bristerna genom att förtydliga texten och undanröja vissa hinder för 

en trafikomställning. Föredraganden stöder i synnerhet den reviderade definitionen av 

kombinerad transport, utvidgningen av tillämpningsområdet till att omfatta nationella 

transporter, operatörers användning av elektroniska dokument, utvidgningen av stödåtgärder, 
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förstärkningen av samarbetet mellan medlemsstaterna när det gäller infrastrukturinvesteringar 

samt utbytet av information om arbetet med trafikomställningen.  

Föredraganden föreslår förbättringar av texten vad gäller flera viktiga aspekter: 

Rättsliga förtydliganden 

Föredraganden föreslår flera förtydliganden för att förhindra olika tolkningar. Dessa rör 

främst cabotagereglerna för nationella kombinerade transporter och kriterierna för avvikelse 

från 150 km-regeln.  

Rationalisering av infrastrukturinvesteringar  

Föredraganden anser att omlastningsterminaler bör prioriteras när det gäller investeringar 

i infrastruktur för kombinerad transport, med tonvikt på att bygga ut befintlig infrastruktur 

och göra den mer effektivt. Vad gäller anläggandet av nya omlastningsterminaler anser 

föredraganden att en inledande konsekvensbedömning ska göras för att garantera att 

investeringarna är relevanta ur ekonomisk och miljömässig synvinkel, med vederbörlig 

hänsyn till territoriets geografiska och naturliga begränsningar. 

Förbättrad logistik 

Kostnaden för omlastningar och den tid som krävs för dessa är en viktig förklaring till varför 

kombinerade transporter är mindre konkurrenskraftig i förhållande till unimodala transporter. 

Enligt föredraganden kan kombinerade transporter bli mer attraktiva genom användning av 

digitala lösningar, informations- och kommunikationsteknik, uppkopplade transportsystem 

och bättre utbildning för dem som arbetar inom denna sektor. 

Främjande av ren energi och teknik 

Ett av direktivets huvudsakliga mål är att minska luftföroreningar, men trots detta föreskriver 

den aktuella texten inga åtgärder för att främja energieffektiva fordon och infrastrukturer, 

förnybar energi, innovativ teknik och digitala lösningar. Föredraganden lägger fram ett antal 

förslag på dessa områden, i synnerhet genom att precisera omfattningen av möjliga 

stödåtgärder. 

Stärkta stödåtgärder för transportföretag 

Föredraganden vill att varje medlemsstat ska vara tvungen att senast den 31 december 2021 

anta minst en ytterligare stödåtgärd för att minska godstransporternas inverkan på miljön och 

folkhälsan.  

Föredraganden föreslår också bättre riktade stödåtgärder. Medlemsstaterna bör prioritera 

investeringar i omlastningsterminaler för att minska flaskhalsar och trängselområden, 

i synnerhet nära städer och förorter, underlätta överfart över naturliga hinder, 

t.ex. bergsområden, stärka de gränsöverskridande förbindelserna, minska skadliga 

luftföroreningar och förbättra tillgång till och från industrizoner som saknar sådan 

infrastruktur. 
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Statistik och EU:s trafikomställningsmål 

Unionens mål är att flytta 30 % av godstransporter till andra transportslag före 2030 och 50 % 

före 2050. Övervakningen av utvecklingen av kombinerade transporter i medlemsstaterna och 

på unionsnivå är dock fortfarande bristfällig, främst på grund av den otillgängliga statistiken. 

Föredraganden vill stärka rapporteringsskyldigheterna för medlemsstaterna och uppmanar 

kommissionen att övervaka uppnåendet av de europeiska målen för kombinerade transporter. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för transport och 

turism att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag: 

Ändringsförslag  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1) Transporternas negativa effekter i 

form av luftföroreningar, 

växthusgasutsläpp, olyckor, buller och 

trängsel fortsätter att orsaka problem för 

EU-medborgarnas ekonomi, hälsa och 

välbefinnande. Vägtransporterna är den 

viktigaste bidragande orsaken till dessa 

negativa effekter, och godstransporterna på 

väg förväntas öka med 60 % till 2050. 

1) Transporternas negativa effekter i 

form av luftföroreningar, 

växthusgasutsläpp, olyckor, buller och 

trängsel fortsätter att orsaka problem för 

EU-medborgarnas ekonomi, hälsa och 

välbefinnande. Transporter står för 

närvarande för omkring 23,2% av de 

totala växthusgasutsläppen i unionen, och 

2014 stod vägtransporter för 72,8% av 

växthusgasutsläppen i unionens 

transportsektor. Varje år orsakar 

luftföroreningar 400 000 förtida dödsfall i 

unionen, samtidigt som 26 000 personer 

dör i trafiken och trängselkostnaderna 

beräknas uppgå till 1,1% av unionens 

BNP. Vägtransporterna är den viktigaste 

bidragande orsaken till dessa negativa 

effekter, och godstransporterna på väg kan 

öka med 60 % till 2050. 

 

Ändringsförslag  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) Att minska de negativa effekterna 

av transporter är fortfarande ett av 

huvudmålen i unionens transportpolitik. 

Rådets direktiv 92/106/EEG21, som 

fastställer åtgärder för att främja 

utvecklingen av kombinerade transporter, 

är den enda unionsrättsakt som direkt ger 

incitament till en övergång från 

godstransport på väg till transportslag med 

lägre utsläpp, exempelvis inre vattenvägar, 

sjöfart och järnväg. 

2) Att minska de negativa effekterna 

av transporter är fortfarande ett av 

huvudmålen i unionens transportpolitik. 

Rådets direktiv 92/106/EEG21, som 

fastställer åtgärder för att främja 

utvecklingen av kombinerade transporter, 

är den enda unionsrättsakt som direkt ger 

incitament till en övergång från 

godstransport på väg till transportslag med 

lägre utsläpp, exempelvis inre vattenvägar, 

sjöfart och järnväg. För att ytterligare 

minska de negativa externa effekterna av 

godstransport på väg bör forskning om 

och utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna om lösningar för bättre 

planering av rutter, nätoptimering, ökad 

lasteffektivitet och möjligheter för uttag 

av externa kostnader uppmuntras. 

_________________ _________________ 

21 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 

december 1992 om gemensamma regler för 

vissa former av kombinerad transport av 

gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 

17.12.1992, s. 38). 

21 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 

december 1992 om gemensamma regler för 

vissa former av kombinerad transport av 

gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 

17.12.1992, s. 38). 

 

Ändringsförslag  3 

Förslag till direktiv 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3) Målet att 30 % av godstransporter 

på väg över 300 km senast 2030 ska ha 

överförts till andra transportslag, 

exempelvis järnväg eller sjöfart, och att 

mer än 50 % ska ha överförts fram till 

2050, i syfte att optimera prestandan i 

multimodala logistikkedjor, bland annat 

genom utökad användning av mer 

energieffektiva transportslag, tar längre tid 

än väntat att uppnå och kommer enligt 

nuvarande prognoser inte att uppnås. 

3) Målet att 30 % av godstransporter 

på väg över 300 km senast 2030 ska ha 

överförts till andra transportslag, 

exempelvis järnväg eller sjöfart, och att 

mer än 50 % ska ha överförts fram till 

2050, i syfte att optimera prestandan i 

multimodala logistikkedjor, bland annat 

genom utökad användning av mer 

energieffektiva transportslag, tar längre tid 

än väntat att uppnå och kommer enligt 

nuvarande prognoser inte att uppnås. Med 

tanke på kombinerade transporters ännu 

outnyttjade potential är en förbättring av 
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detta direktiv viktig, eftersom denna 

sektor bidrar till att uppnå målen i 

Parisavtalet om klimatförändringar.  

 

Ändringsförslag  4 

Förslag till direktiv 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 4a) Detta direktiv bör bana väg för 

effektiva intermodala och multimodala 

godstransporter som skapar lika villkor 

för olika transportslag. 

 

Ändringsförslag  5 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5) Direktiv 92/106/EEG bör förenklas 

och dess genomförande förbättras genom 

en översyn av de ekonomiska incitamenten 

till kombinerade transporter, i syfte att 

främja omställningen av godstransport från 

vägtransporter till andra transportslag som 

är mer miljövänliga, säkrare, mer 

energieffektiva och i mindre grad bidrar till 

trängsel. 

5) Direktiv 92/106/EEG bör förenklas 

och dess genomförande förbättras genom 

en översyn och ett främjande av de 

ekonomiska incitamenten till kombinerade 

transporter, i syfte att främja omställningen 

av godstransport från vägtransporter till 

mindre förorenande transportslag som är 

mer miljövänliga, säkrare, mer 

energieffektiva och i mindre grad bidrar till 

trängsel. Mot denna bakgrund bör 

forskning om och utbyte av bästa praxis 

vad gäller omställningen av vägtransport 

till järnväg uppmuntras. 

 

Ändringsförslag  6 

Förslag till direktiv 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6) Trafikvolymen för nationella 

intermodala transporter utgör 19,3 % av de 

6) Trafikvolymen för nationella 

intermodala transporter utgör 19,3 % av de 
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samlade intermodala transporterna i 

unionen. Sådana transporter kan för 

närvarande inte dra nytta av de 

stödåtgärder som föreskrivs i direktiv 

92/106/EEG på grund av den begränsade 

omfattningen av definitionen av 

kombinerad transport. Den negativa 

effekten av nationella vägtransporter, och i 

synnerhet växthusgasutsläpp och trängsel, 

har emellertid en inverkan utöver de 

nationella gränserna. Därför är det 

nödvändigt att utvidga 

tillämpningsområdet för direktiv 

92/106/EEG till att även omfatta nationella 

(inom en medlemsstat) kombinerade 

transporter för att stödja den fortsatta 

utvecklingen av kombinerade transporter 

inom unionen, och därmed en ökning av 

trafikomställningen från väg till järnväg, 

inre vattenvägar och närsjöfart. 

samlade intermodala transporterna i 

unionen. Sådana transporter kan för 

närvarande inte dra nytta av de 

stödåtgärder som föreskrivs i direktiv 

92/106/EEG på grund av den begränsade 

omfattningen av definitionen av 

kombinerad transport. Den negativa 

effekten av nationella vägtransporter, och i 

synnerhet växthusgasutsläpp och trängsel, 

har emellertid en inverkan utöver de 

nationella gränserna. Därför är det 

nödvändigt att utvidga 

tillämpningsområdet för direktiv 

92/106/EEG till att även omfatta nationella 

(inom en medlemsstat) kombinerade 

transporter för att stödja den fortsatta 

utvecklingen av kombinerade transporter 

inom unionen, och därmed en ökning av 

trafikomställningen från väg till järnväg, 

inre vattenvägar och närsjöfart. 

Undantaget från cabotagereglerna är 

emellertid fortfarande begränsat till 

internationella kombinerade transporter 

mellan flera medlemsstater. 

Medlemsstaterna bör genomföra effektiva 

kontroller för att säkerställa att dessa 

regler efterlevs och för att främja 

harmoniserade arbetsvillkor och sociala 

villkor för de olika transportslagen och de 

olika medlemsstaterna. 

Motivering 

Artikel 4 i direktiv 92/106/EEG om undantaget från cabotagereglerna har inte ändrats i 

kommissionens förslag. Eftersom direktivets tillämpningsområde utvidgas till att omfatta 

nationella kombinerade transporter bör det uttryckligen klargöras att ett sådant undantag 

inte är tillämpligt på nationella transporter. 

 

Ändringsförslag  7 

Förslag till direktiv 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8) Den nuvarande definitionen av 

kombinerad transport inbegriper olika 

avståndsgränser för vägetapperna i en 

8) Den nuvarande definitionen av 

kombinerad transport inbegriper olika 

avståndsgränser för vägetapperna i en 
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kombinerad transport, beroende på 

transportslaget för icke-vägetappen, och för 

järnväg fastställs ingen fast avståndsgräns, 

utan begreppet ”närmaste lämpliga 

terminal” används för att tillhandahålla viss 

flexibilitet för att kunna ta hänsyn till 

särskilda situationer. Den definitionen har 

gett upphov till många svårigheter vid 

genomförandet på grund av olika 

tolkningar och specifika svårigheter vad 

gäller att fastställa villkoren för 

genomförandet. Det skulle vara lämpligt att 

undanröja dessa tvetydigheter och 

samtidigt säkerställa att ett visst mått av 

flexibilitet bibehålls. 

kombinerad transport, beroende på 

transportslaget för icke-vägetappen, och för 

järnväg fastställs ingen fast avståndsgräns, 

utan begreppet ”närmaste lämpliga 

terminal” används för att tillhandahålla viss 

flexibilitet för att kunna ta hänsyn till 

särskilda situationer. Den definitionen har 

gett upphov till många svårigheter vid 

genomförandet på grund av olika 

tolkningar och specifika svårigheter vad 

gäller att fastställa villkoren för 

genomförandet. Det skulle vara lämpligt att 

undanröja dessa tvetydigheter och 

samtidigt säkerställa att ett visst mått av 

flexibilitet bibehålls. För att skapa lika 

villkor för medlemsstaterna vid 

tillämpning av reglerna bör 

kommissionen fastställa de kriterier som 

är tillämpliga när denna flexibilitet 

utnyttjas. I synnerhet bör hänsyn tas till 

hur tillgänglig och effektiv 

infrastrukturen för kombinerade 

transporter är. 

Motivering 

Denna flexibilitet är nödvändig för att inte begränsa möjligheterna för kombinerade 

transporter. De kriterier som reglerar omfattningen av detta undantag på europeisk nivå bör 

dock klargöras, i syfte att förhindra olika tolkningar av medlemsstaterna och garantera lika 

behandling av transportföretag på den inre marknaden. 

 

Ändringsförslag  8 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 11a) I syfte att göra kombinerade 

transporter konkurrenskraftiga och 

attraktiva för transportföretagen, i 

synnerhet för mycket små företag och för 

små och medelstora företag, bör den 

potentiella administrativa börda som 

genomförandet av kombinerade 

transporter kan medföra jämfört med 

unimodala transporter minska. 
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Ändringsförslag  9 

Förslag till direktiv 

Skäl 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

12) Omfattningen av de nuvarande 

ekonomiska stödåtgärderna som anges i 

direktiv 92/106/EEG är mycket begränsad, 

eftersom de består av skatteåtgärder (dvs. 

återbetalning eller minskning av skatter) 

som enbart rör kombinerad järnvägs- och 

vägtransport. Sådana åtgärder bör 

utsträckas till att gälla även kombinerad 

transport som sker på inre vattenvägar och 

sjötransport. Andra relevanta typer av 

åtgärder, exempelvis stödåtgärder för 

infrastrukturinvesteringar eller olika 

ekonomiska stödåtgärder, bör också 

stödjas. 

12) Omfattningen av de nuvarande 

ekonomiska stödåtgärderna som anges i 

direktiv 92/106/EEG är mycket begränsad, 

eftersom de består av skatteåtgärder (dvs. 

återbetalning eller minskning av skatter) 

som enbart rör kombinerad järnvägs- och 

vägtransport. Sådana åtgärder bör 

utsträckas till att gälla även kombinerad 

transport som sker på inre vattenvägar och 

sjötransport. Andra relevanta typer av 

åtgärder, exempelvis stödåtgärder för 

infrastrukturinvesteringar, investeringar i 

digital teknik eller olika ekonomiska 

stödåtgärder, bör också stödjas. 

 

Ändringsförslag  10 

Förslag till direktiv 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

13) När det gäller infrastruktur finns 

den huvudsakliga flaskhals som hindrar en 

övergång från godstransport på väg till 

andra transportslag i 

omlastningsterminalerna. Den nuvarande 

fördelningen av och täckningen för 

omlastningsterminaler i unionen är 

otillräcklig, åtminstone i det befintliga 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät, och kapaciteten hos 

befintliga omlastningsterminaler håller på 

att nå sin gräns och kommer att behöva 

utvecklas för att kunna hantera 

godstrafikens tillväxt totalt sett. 

Investeringar i omlastningsterminalers 

kapacitet kan minska de totala 

omlastningskostnaderna och därmed leda 

till en indirekt trafikomställning, vilket har 

visat sig i vissa medlemsstater. 

13) När det gäller infrastruktur finns 

den huvudsakliga flaskhals som hindrar en 

övergång från godstransport på väg till 

andra transportslag i 

omlastningsterminalerna. Den nuvarande 

fördelningen av och täckningen för 

omlastningsterminaler i unionen är i vissa 

fall otillräcklig, åtminstone i det befintliga 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät, och kapaciteten hos 

befintliga omlastningsterminaler håller på 

att nå sin gräns medan andra terminaler 

inte utnyttjas i den mån som deras 

verkliga kapacitet medger, vilket skulle 
kunna hantera godstrafikens tillväxt totalt 

sett. Investeringar i omlastningsterminalers 

kapacitet, nätverksoptimering och 

utvecklingen av ny omlastningsteknik kan 

minska de totala omlastningskostnaderna 
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Medlemsstaterna bör därför, i samarbete 

med angränsande medlemsstater och med 

kommissionen, säkerställa att fler 

omlastningsterminaler för kombinerade 

transporter och mer omlastningskapacitet 

byggs eller tillgängliggörs för 

transportföretag. Detta skulle skapa 

incitament till användning av 

godstransportalternativ och öka 

övergången till andra transportslag, vilket 

skulle leda till att kombinerade 

transporter blir mer konkurrenskraftiga 

än enbart vägtransporter. Ökad täckning 

och kapacitet hos omlastningsterminaler 

bör, som ett absolut minimum, 

säkerställas i det befintliga 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

och övergripande nät. Det bör i 

genomsnitt finnas minst en lämplig 

omlastningsterminal för kombinerad 

transport högst 150 km från varje 

avsändnings-/mottagningsplats i unionen. 

och därmed leda till en indirekt 

trafikomställning, vilket har visat sig i 

vissa medlemsstater.  

 

Ändringsförslag  11 

Förslag till direktiv 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 13a) Medlemsstaterna bör, i samarbete 

med angränsande medlemsstater och 

kommissionen, säkerställa att ett nätverk 

av effektiva och moderna terminaler som 

utnyttjas fullt ut görs tillgängliga för 

transportföretag för att tillgodose befintlig 

och framtida efterfrågan på 

transportinfrastruktur. Detta skulle skapa 

incitament till användning av 

godstransportalternativ och öka 

övergången till andra transportslag, vilket 

skulle leda till att kombinerade 

transporter blir mer konkurrenskraftiga 

än enbart vägtransporter. Täckningen och 

den ökade kapaciteten hos 

omlastningsterminaler bör, som ett 

absolut minimum, säkerställas i det 

befintliga transeuropeiska transportnätets 
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stomnät och övergripande nät. Det bör i 

genomsnitt finnas minst en lämplig 

omlastningsterminal för kombinerade 

transporter högst 150 km fågelvägen från 

varje avsändnings-/mottagningsplats i 

unionen, också med hänsyn till 

ekonomiska kriterier. 

 

Ändringsförslag  12 

Förslag till direktiv 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

14) Medlemsstaterna bör genomföra 

ytterligare ekonomiska stödåtgärder utöver 

de befintliga åtgärderna, med inriktning på 

de olika etapperna i en kombinerad 

transport, i syfte att minska 

godstransporterna på väg och uppmuntra 

användningen av andra transportslag såsom 

järnväg, inre vattenvägar och sjötransport, 

och därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln. Sådana åtgärder får 

inbegripa minskning av vissa skatter eller 

transportavgifter, bidrag för faktiskt 

transporterade intermodala lastenheter i 

kombinerade transporter, eller partiell 

återbetalning av omlastningskostnader. 

14) Medlemsstaterna bör genomföra 

ytterligare ekonomiska stödåtgärder utöver 

de befintliga åtgärderna, med inriktning på 

de olika etapperna i en kombinerad 

transport, i syfte att minska 

godstransporterna på väg och uppmuntra 

användningen av andra transportslag såsom 

järnväg, inre vattenvägar och sjötransport, 

eller minska koldioxidavtrycket från 

godstransporter på väg, och därigenom 

minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln. Sådana åtgärder bör 

huvudsakligen tillämpas på känsliga 

områden, såsom bergsområden, stora 

urbana och industriella knutpunkter, 

gränsöverskridande förbindelser, och 

industrizoner som saknar sådan 

infrastruktur och omlastningsterminaler 

för att minska flaskhalsar och trängsel. 

De får inbegripa minskning av vissa skatter 

eller transportavgifter, bidrag för faktiskt 

transporterade intermodala lastenheter i 

kombinerade transporter, eller partiell 

återbetalning av omlastningskostnader, 

vilket kommer att bidra till att minska 

transporternas socioekonomiska 

kostnader, hälsorisker i samband med 

föroreningar och buller samtidigt som det 

gynnar medborgarna, företagen och 

miljön.  
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Ändringsförslag  13 

Förslag till direktiv 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14a) Medlemsstaterna bör vidta 

ytterligare åtgärder i syfte att stärka 

miljöprestandan, effektiviteten och 

hållbarheten för kombinerade 

transporter, genom att främja utsläppsfria 

och utsläppssnåla transportslag och 

alternativa bränslen, stödja 

energieffektivitetsåtgärder och 

användning av förnybar energi längs hela 

kedjan för kombinerade transporter och 

minska transporternas olika negativa 

effekter, t.ex. buller, i synnerhet i 

järnvägssektorn och i närheten av städer. 

 

Ändringsförslag  14 

Förslag till direktiv 

Skäl 14b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14b) Unionens olika fonder och 

finansieringsprogram för forskning bör 

fortsätta att hjälpa medlemsstaterna att 

uppnå målen i detta direktiv. 

 

Ändringsförslag  15 

Förslag till direktiv 

Skäl 14c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14c) Investeringar i logistik är också ett 

viktigt verktyg för att de kombinerade 

transporterna ska bli mer 

konkurrenskraftiga. En mer systematisk 

användning av digitala lösningar, t.ex. 

informations- och 

kommunikationsteknisk och intelligenta 



 

PE619.311v02-00 60/77 RR\1159661SV.docx 

SV 

uppkopplade system, skulle kunna 

underlätta utbytet av uppgifter, bidra till 

effektivare och billigare omlastningar och 

minska den tid omlastningarna tar. 

 

Ändringsförslag  16 

Förslag till direktiv 

Skäl 14d (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 14d) Investeringar i utbildning för dem 

som arbetar i logistikkedjan, i synnerhet 

arbetstagare vid omlastningsterminaler, 

skulle också bidra till att göra 

kombinerade transporter mer 

konkurrenskraftiga. 

 

Ändringsförslag  17 

Förslag till direktiv 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

15) Stödåtgärder för kombinerad 

transport bör genomföras i enlighet med 
reglerna om statligt stöd i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-

fördraget). 

15) Utan att det påverkar 

tillämpningen av reglerna om statligt stöd i 

fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF-fördraget) bör 

stödåtgärderna för kombinerad transport 

omfattas av viss flexibilitet för att främja 

användningen av statligt stöd. 

 

Ändringsförslag  18 

Förslag till direktiv 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

16) Stödåtgärder bör samordnas, efter 

behov, mellan medlemsstaterna och 

kommissionen. 

16) För att undvika eventuella 

överlappande investeringar mellan 

medlemsstater som ligger i närheten av 

varandra bör stödåtgärder samordnas, 

efter behov, mellan medlemsstaterna och 
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kommissionen, genom ett nära samarbete 

mellan medlemsstaternas behöriga 

myndigheter. 

 

Ändringsförslag  19 

Förslag till direktiv 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

17) Stödåtgärder bör också ses över 

regelbundet av medlemsstaterna för att 

säkerställa deras effektivitet och 

ändamålsenlighet. 

17) Stödåtgärder bör också ses över 

regelbundet av medlemsstaterna för att 

säkerställa deras effektivitet och 

ändamålsenlighet, och vid behov bör 

korrigerande åtgärder vidtas. 

Kommissionen bör, på grundval av 

uppgifter från medlemsstaterna, 

tillhandahålla en analys av de olika 

åtgärder som vidtagits i medlemsstaterna, 

samt deras effektivitet, och bör främja 

utbyte av god praxis. 

Motivering 

Spridningen av god praxis, dvs. stödåtgärder som införts av medlemsstaterna och som visat 

sig vara särskilt effektiva, bör stärkas, för att erbjuda medlemsstaterna information som är 

användbar i valet av investeringar och stödåtgärder på området för kombinerad transport. 

 

Ändringsförslag  20 

Förslag till direktiv 

Skäl 18a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 18a) Bristen på jämförbar och 

tillförlitlig statisk utgör för närvarande ett 

hinder för utvärderingen av kombinerad 

transport i unionen och antagandet av 

åtgärder för att frigöra dess potential. 

 

Ändringsförslag  21 

Förslag till direktiv 

Skäl 19 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

19) För att kunna hantera 

unionstransporternas utveckling, och i 

synnerhet marknaden för kombinerad 

transport, bör relevanta data och relevant 

information samlas in av medlemsstaterna 

och regelbundet rapporteras till 

kommissionen, och kommissionen bör 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om 

tillämpningen av detta direktiv vart fjärde 

år. 

19) För att kunna hantera 

unionstransporternas utveckling, och i 

synnerhet marknaden för kombinerad 

transport, bör relevanta data och relevant 

information samlas in av medlemsstaterna 

och regelbundet rapporteras till 

kommissionen, och kommissionen bör 

överlämna en rapport till 

Europaparlamentet, rådet och 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om tillämpningen av detta direktiv vart 

fjärde år. 

 

Ändringsförslag  22 

Förslag till direktiv 

Skäl 19a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 19a) Kommissionen bör ansvara för att 

detta direktiv genomförs på rätt sätt och 

för att målet att utveckla kombinerade 

transporter i hela EU före 2030 och 2050 

uppnås. I detta syfte bör kommissionen 

regelbundet utvärdera utvecklingen av 

andelen kombinerade transporter i var 

och en av medlemsstaterna, och bör 

utifrån den information som 

medlemsstaterna lämnat och vid behov, 

lägga fram ett förslag för att ändra detta 

direktiv och uppnå detta mål som gäller 

hela unionen. 

Motivering 

Kommissionen bör ha en större roll i övervakningen av de europeiska målen för kombinerade 

transporter och vid behov vidta korrigerande åtgärder. 

 

Ändringsförslag  23 

Förslag till direktiv 

Skäl 20 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

20) Transparens är viktig för alla 

intressenter som är involverade i 

kombinerade transporter, särskilt de som 

berörs av detta direktiv. För att stödja 

sådan transparens, och främja ytterligare 

samarbete, bör behöriga myndigheter 

identifieras i varje medlemsstat. 

20) Transparens är viktig för alla 

intressenter som är involverade i 

kombinerade transporter, särskilt de som 

berörs av detta direktiv. För att stödja 

sådan transparens, och främja ytterligare 

samarbete, bör en behörig myndighet 

identifieras i varje medlemsstat. 

Motivering 

I syfte att förbättra synligheten för kontaktpunkten, säkerställa ett konsekvent genomförande 

av direktivet, minska det administrativa dubbelarbetet och underlätta övervakningen av 

genomförandet bör de behöriga myndigheterna begränsas till en myndighet per medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  24 

Förslag till direktiv 

Skäl 22 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

22) Eftersom målen för detta direktiv 

avseende att ytterligare främja övergången 

från vägtransporter till mer miljövänliga 

transportslag, och därmed minska de 

negativa externa effekterna av unionens 

transportsystem, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, på grund av 

den huvudsakligen gränsöverskridande 

karaktären hos kombinerad godstransport 

och sammankopplad infrastruktur, och de 

problem som detta direktiv är avsett att 

avhjälpa, kan uppnås bättre på unionsnivå, 

kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål. 

22) Eftersom målen för detta direktiv 

avseende att ytterligare främja övergången 

från vägtransporter till mer miljövänliga 

transportslag, och därmed minska de 

negativa externa effekterna av unionens 

transportsystem, inte i tillräcklig 

utsträckning kan uppnås av 

medlemsstaterna utan snarare, bland annat 

på grund av den gränsöverskridande 

karaktären hos kombinerad godstransport 

och sammankopplad infrastruktur, och de 

problem som detta direktiv är avsett att 

avhjälpa, kan uppnås bättre på unionsnivå, 

kan unionen vidta åtgärder i enlighet med 

subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 

fördraget om Europeiska unionen. I 

enlighet med proportionalitetsprincipen i 

samma artikel går detta direktiv inte utöver 

vad som är nödvändigt för att uppnå dessa 

mål. 
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Ändringsförslag  25 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 3 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Avståndsgränsen för vägetappen får 

överskridas för kombinerade väg- och 

järnvägstransporter, om detta har 

godkänts av den medlemsstat eller de 

medlemsstater på vars territorium 

vägetappen genomförs, i syfte att nå den 

geografiskt närmaste transportterminal som 

har de operativa omlastningsmöjligheter 

som är nödvändiga för lastning eller 

lossning i fråga om omlastningsutrustning, 

terminalkapacitet och lämpliga 

godstransporttjänster på järnväg. 

Avståndsgränsen för vägetappen får 

överskridas för kombinerade transporter, i 

syfte att nå den geografiskt närmaste 

transportterminal, inbegripet om den 

befinner sig i en annan medlemsstat, som 

har de operativa omlastningsmöjligheter 

som är nödvändiga för lastning eller 

lossning i fråga om omlastningsutrustning, 

terminalkapacitet, terminalens öppettider 

och lämpliga godstransporttjänster. För att 

undvika att medlemsstaterna gör olika 

tolkningar, ska kommissionen anta en 

delegerad akt i enlighet med artikel 10a 

som kompletterar detta direktiv och som 

fastställer de kriterier enligt vilka företag 

som utför kombinerade transporter får 

överstiga avståndsgränsen för vägetappen 

för kombinerade transporter. 

Medlemsstaterna ska ansvara för att 

säkerställa att dessa regler efterlevs av 

transportföretagen och ska ge 

kommissionen den information som krävs 

om tillstånden, inbegripet en motivering 

som anger varför undantaget har beviljats 

liksom undantagets längd.  

 

Ändringsförslag  26 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 2 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 1 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. En kombinerad transport ska anses 

äga rum i unionen om transporten eller den 

del av den som äger rum i unionen 

uppfyller kraven i punkterna 2 och 3. 

4. En kombinerad transport ska anses 

äga rum i unionen om transporten eller den 

del av den som äger rum i unionen 

uppfyller kraven i punkterna 2 och 3. En 
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kombinerad transport får enligt detta 

direktiv påbörjas eller avslutas i ett 

tredjeland, eller omfatta en etapp i ett 

tredjeland. 

 

Ändringsförslag  27 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led c 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Antalet samt den geografiska 

täckningen för terminaler som betjänar 

kombinerade transporter och det årliga 

antalet omlastningar på dessa terminaler. 

c) Antalet samt den geografiska 

täckningen för terminaler som betjänar 

kombinerade transporter och det årliga 

antalet omlastningar på dessa terminaler i 

förhållande till deras respektive använda 

kapacitet. 

Motivering 

Information behövs om den faktiska täckningen och tillgängligheten för de berörda 

terminalerna samt en uppdaterad bedömning av deras respektive använda kapacitet eller 

möjliga förbättringar. 

 

Ändringsförslag  28 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 1 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Förändringar i andelen 

kombinerade transporter och olika 

transportslag på territoriet. 

 

Ändringsförslag  29 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 



 

PE619.311v02-00 66/77 RR\1159661SV.docx 

SV 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. På grundval av en analys av de 

nationella rapporterna, för första gången 

senast den [xx/xx/xxxx – 9 månader efter 

det att tidsfristen för medlemsstaternas 

rapportinlämning har löpt ut] och därefter 

vartannat år, ska kommissionen utarbeta 

och överlämna en rapport till 

Europaparlamentet och rådet om följande: 

3. På grundval av en analys av de 

nationella rapporterna, som även ska 

innehålla statistiska uppgifter som 

fastställts på grundval av indikatorer och 

metoder som är gemensamma för hela 

unionen, för första gången senast den 

[xx/xx/xxxx – 9 månader efter det att 

tidsfristen för medlemsstaternas 

rapportinlämning har löpt ut] och därefter 

vartannat år, ska kommissionen utarbeta 

och överlämna en rapport till 

Europaparlamentet, rådet och 

medlemsstaternas behöriga myndigheter 
om följande: 

Motivering 

Ändringsförslaget belyser vikten av de statistiska uppgifter som medlemsstaterna måste 

tillhandahålla och som måste bygga på en gemensam EU-omfattande metod. 

 

 Ändringsförslag  30 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) Den ekonomiska utvecklingen för 

kombinerade transporter, särskilt mot 

bakgrund av utvecklingen av 

miljöprestanda för olika transportslag. 

a) Den ekonomiska utvecklingen för 

kombinerade transporter, på medlemsstats- 

och unionsnivå, särskilt mot bakgrund av 

utvecklingen av miljöprestanda för olika 

transportslag. 

 

Ändringsförslag  31 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

c) Effektiviteten och 

ändamålsenligheten hos de stödåtgärder 

som föreskrivs i artikel 6. 

c) Effektiviteten och 

ändamålsenligheten hos de stödåtgärder 

som föreskrivs i artikel 6, med närmare 

information om de åtgärder som bedöms 

vara mest effektiva för att uppfylla detta 

direktivs ursprungliga syfte och bästa 

praxis i medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  32 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 4 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 5 – punkt 3 – led ca (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Förändringen i andelen 

kombinerade transporter i var och en av 

medlemsstaterna och på unionsnivå, för 

att uppnå unionens mål före 2030 och 

2050. 

Motivering 

Kommissionen bör ha en större roll i övervakningen av de europeiska målen för kombinerade 

transporter och vid behov vidta korrigerande åtgärder. 

 

Ändringsförslag  33 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) uppförande och, vid behov, 

utbyggnad av sådana 

omlastningsterminaler för kombinerad 

transport, 

a) utbyggnad av sådana 

omlastningsterminaler eller, vid behov, 

uppförande av nya terminaler för 

kombinerad transport. Dessa investeringar 

ska föregås av en konsekvensbedömning 

vars syfte är att säkerställa att målen i 

detta direktiv uppnås och att 
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investeringarna är relevanta ur 

ekonomisk och miljömässig synvinkel, 

med hänsyn till det berörda territoriets 

geografiska och naturliga begränsningar. 

Medlemsstaterna ska prioritera 

investeringar i utvecklingen av nya 

omlastningstekniker och 

omlastningsterminaler för att minska 

flaskhalsar och trängselområden.  

 

Ändringsförslag  34 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) ökning av den operativa 

effektiviteten i befintliga terminaler. 

b)  ökning av den operativa 

effektiviteten i befintliga terminaler, så att 

ett nät av terminaler kan inrättas i 

unionen för att möta efterfrågan på 

godstrafik genom att bland annat stödja 

integreringen av uppkopplade system och 

automatiseringen av transporter samt 

investeringar i digital logistik, 

informations- och kommunikationsteknik 

och intelligenta transportsystem. 

 

Ändringsförslag  35 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 4 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska samordna med 

angränsande medlemsstater och med 

kommissionen och säkerställa att, när 

sådana åtgärder genomförs, prioritet ges åt 

att säkerställa en balanserad och tillräcklig 

geografisk spridning av lämpliga 

anläggningar i unionen, och särskilt i det 

transeuropeiska transportnätets stomnät 

Medlemsstaterna ska samordna med 

angränsande medlemsstater, i synnerhet 

genom ett nära samarbete mellan de 

behöriga myndigheterna, och med 

kommissionen och säkerställa att, när 

sådana åtgärder genomförs, prioritet ges åt 

att säkerställa en tillräcklig geografisk 

spridning av omlastningsterminaler i hela 
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och övergripande nät, så att ingen 

avsändnings-/mottagningsplats i unionen 

kommer att vara belägen längre än 150 km 

från en sådan terminal. 

unionen, och särskilt i det transeuropeiska 

transportnätets stomnät och övergripande 

nät, så att ingen avsändnings-

/mottagningsplats i unionen kommer att 

vara belägen längre än 150 km fågelvägen 

från en sådan terminal. Medlemsstaterna 

får göra undantag från 150 km-regeln om 

dessa anläggningar saknar ekonomisk 

relevans eller om territoriets geografiska 

eller naturliga särdrag kräver det. Ett 

sådant undantag ska vederbörligen 

motiveras av den behöriga myndigheten. 

 

Ändringsförslag  36 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får vidta ytterligare 

åtgärder för att förbättra konkurrenskraften 

hos kombinerade transporter jämfört med 

likvärdiga alternativa vägtransporter. 

Senast den 31 december 2021 ska 

medlemsstaterna vidta åtminstone en 

ytterligare ekonomisk eller rättslig åtgärd 

för att förbättra – även med hjälp av 

tekniker – konkurrenskraften hos 

kombinerade transporter jämfört med 

likvärdiga alternativa vägtransporter, 

särskilt för att minska den tid och de 

kostnader som krävs för omlastningarna. 

Motivering 

Syftet med detta ändringsförslag är dessutom att få medlemsstaterna att fastställa strategier 

och åtgärder för att främja och utveckla kombinerade transporter genom att göra dem mer 

effektiva. Denna politik och dessa åtgärder bör vara både ekonomiska och rättsliga och bör 

eftersträvas, särskilt genom användning av teknik. 

 

Ändringsförslag  37 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Sådana åtgärder får omfatta en hel 

kombinerad transport eller delar av den, 

såsom genomförandet av transporten på en 

vägetapp eller icke-vägetapp, inbegripet 

det fordon som används på en sådan etapp, 

eller lastenheten eller omlastningarna. 

Sådana åtgärder får omfatta en hel 

kombinerad transport eller delar av den, 

såsom genomförandet av transporten på en 

vägetapp eller icke-vägetapp, inbegripet 

det fordon som används på en sådan etapp, 

eller lastenheten, omlastningarna eller 

utbildningen för arbetstagare. 

 

Ändringsförslag  38 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 5a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 5a. Senast den 31 december 2021 ska 

medlemsstaterna vidta åtminstone en 

ytterligare åtgärd för att minska 

godstransporternas negativa 

konsekvenser för miljön och folkhälsan, 

t.ex. genom effektivare fordon, 

användning av alternativa och mindre 

förorenande bränslen, användning av 

förnybar energi, även i terminaler, eller 

effektivare användning av transportnät 

genom tillämpning av informations- och 

kommunikationsteknik. 

 

Ändringsförslag  39 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Medlemsstaterna ska rapportera till 

kommissionen om de åtgärder som vidtas 

i enlighet med denna artikel och om 

specifikationerna i dessa åtgärder. 

6. Medlemsstaterna ska bedöma 

effekten av sådana stödåtgärder och minst 

vart fjärde år utvärdera sina behov och 

vid behov anpassa åtgärderna. 
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Ändringsförslag  40 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Medlemsstaterna ska bedöma 

effekten av sådana stödåtgärder och 

utvärdera sina behov minst vart fjärde år 
och vid behov anpassa åtgärderna. 

7. Medlemsstaterna ska till 

kommissionen rapportera, enligt de 

villkor som anges i artikel 5.1, vilka 

åtgärder som vidtagits i enlighet med 

denna artikel och specificera dem och 

deras effekt samt ange eventuella 

korrigerande åtgärder som har vidtagits 

eller ska vidtas, tillsammans med en exakt 

tidplan. 

 

Ändringsförslag  41 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 5 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 6 – punkt 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

stödåtgärder för kombinerade transporter 

syftar till att minska godstransporterna på 

väg och ska uppmuntra användningen av 

andra transportslag såsom järnväg, inre 

vattenvägar och sjötransport, och 

därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln. 

8. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

stödåtgärder för kombinerade transporter 

syftar till att minska godstransporterna på 

väg och ska uppmuntra användningen av 

andra transportslag såsom järnväg, inre 

vattenvägar och sjötransport eller 

utsläppssnåla fordon eller användningen 

av mer utsläppssnåla alternativa bränslen, 

t.ex. biobränslen, el från förnybara källor, 

naturgas eller vätgasdrivna bränsleceller, 

och därigenom minska luftföroreningarna, 

växthusgasutsläppen, trafikolyckorna, 

bullret och trängseln.” 

Motivering 

Ett av direktivets främsta mål är att minska utsläppen av luftföroreningar, och det är därför 

lämpligt att främja användningen av mer utsläppssnåla fordon och bränslen, i synnerhet för 
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vägtransporter. Koldioxidsnåla tunga fordon har en betydande potential när det gäller att 

fasa ut fossila bränslen på transportområdet. 

 

Ändringsförslag  42 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska utse en eller flera 

behöriga myndigheter för att säkerställa 

genomförandet av detta direktiv och dessa 

myndigheter ska fungera som huvudsaklig 

kontaktpunkt för dess genomförande. 

Medlemsstaterna ska utse en behörig 

myndighet för att säkerställa 

genomförandet av detta direktiv och dessa 

myndigheter ska fungera som huvudsaklig 

kontaktpunkt för dess genomförande. 

Motivering 

I syfte att förbättra synligheten för kontaktpunkten, säkerställa ett konsekvent genomförande 

av direktivet, minska det administrativa dubbelarbetet och underlätta övervakningen av 

genomförandet bör de behöriga myndigheterna begränsas till en myndighet per medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  43 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – led 7 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 9a – punkt 1 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska underrätta de övriga 

medlemsstaterna och kommissionen om de 

behöriga myndigheter som avses i första 

stycket. 

Medlemsstaterna ska underrätta de övriga 

medlemsstaterna och kommissionen om 

den behöriga myndighet som avses i första 

stycket. 

Motivering 

I syfte att förbättra synligheten för kontaktpunkten, säkerställa ett konsekvent genomförande 

av direktivet, minska det administrativa dubbelarbetet och underlätta övervakningen av 

genomförandet bör de behöriga myndigheterna begränsas till en myndighet per medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  44 

Förslag till direktiv 
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Artikel 1 – led 7 

Direktiv 92/106/EEG 

Artikel 9a – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

nationella behöriga myndigheter 

samarbetar med de behöriga 

myndigheterna från andra medlemsstater. 

För detta ändamål ska medlemsstaterna 

säkerställa att behöriga myndigheter förser 

varandra med den information som är 

nödvändig för tillämpningen av detta 

direktiv. När det gäller den information 

som utbyts ska den mottagande 

myndigheten säkerställa samma grad av 

sekretess som den myndighet som lämnar 

informationen. 

2. Medlemsstaterna ska säkerställa att 

nationella behöriga myndigheter 

samarbetar med de behöriga 

myndigheterna från andra medlemsstater, 

framför allt för att modernisera de 

gränsöverskridande förbindelserna och 

säkerställa kontinuitet och konsekvens för 

investeringar på båda sidor gränsen. För 

detta ändamål ska medlemsstaterna 

säkerställa att behöriga myndigheter förser 

varandra med den information som är 

nödvändig för tillämpningen av detta 

direktiv. När det gäller den information 

som utbyts ska den mottagande 

myndigheten säkerställa samma grad av 

sekretess som den myndighet som lämnar 

informationen. 
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