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Ändringsförslag  25 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Kommissionens ordförande Jean-

Claude Juncker nämnde i sitt tal om 

tillståndet i union 2017 planerna på att 

inrätta ett europeiskt arbetsmarknadsverk. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som 

en följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt 

bedriva transporter på väg, som anges i 

förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att 

med gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en 

högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 

ton, och således att tillnärma 

konkurrensvillkoren mellan alla 

utgår 



 

PE616.759v01-00 4/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

operatörer, bör denna bestämmelse utgå, 

medan kraven avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  27 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en 

högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 

ton, och således att tillnärma 

konkurrensvillkoren mellan alla 

operatörer, bör denna bestämmelse utgå,  

medan kraven avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  28 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som 

en följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt 

bedriva transporter på väg, som anges i 

förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att 

med gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en 

högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 

ton, och således att tillnärma 

konkurrensvillkoren mellan alla 

operatörer, bör denna bestämmelse utgå, 
medan kraven avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag har ökat, särskilt på den nationella 

transportmarknaden, på grund av 

användningen av lätta nyttofordon i 

städer och på kortare rutter. För företag 

som utför internationella transporter vore 

det emellertid lämpligt att kraven 

avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser görs obligatoriska. 

På så sätt kan en rättvisare konkurrens på 

den inre marknaden uppnås utan att 

onödiga administrativa och finansiella 

bördor läggs på företag, särskilt små och 

medelstora företag. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  29 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt 

bedriva transporter på väg, som anges i 

förordning (EG) nr 1071/2009. I syfte att 

med gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en 

högsta tillåten vikt som inte överstiger 3,5 

ton, och således att tillnärma 

konkurrensvillkoren mellan alla 

operatörer, bör denna bestämmelse utgå, 

medan kraven avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. I syfte 

att med gemensamma regler garantera 

professionalisering av sektorn är det 

nödvändigt att på ett proportionerligt och 

icke-diskriminerande sätt utvidga 

tillämpningsområdet för de krav som 

måste uppfyllas för yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg så att de 

även omfattar företag som enbart bedriver 

verksamhet med motorfordon med en 

högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton eller en kombination av fordon 

som inte överskrider denna gräns. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 
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operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör denna 

bestämmelse utgå, medan kraven avseende 

faktisk och stabil företagsetablering och 

tillräckliga ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att säkerställa en sund och rättvis 

konkurrens mellan alla operatörer i denna 

sektor, bör denna bestämmelse utgå, 

medan kraven avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska för alla fordon som används 

inom internationella vägtransporter och 

cabotagetransporter, oberoende av deras 

vikt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 
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en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns.Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som 

en följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör denna 

bestämmelse utgå, medan kraven 

avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag har ökat. Som en följd av detta har 

flera medlemsstater beslutat att på dessa 

operatörer tillämpa reglerna om rätten att 

yrkesmässigt bedriva transporter på väg, 

som anges i förordning (EG) nr 1071/2009. 

I syfte att med gemensamma regler 

garantera en miniminivå av 

professionalisering av den sektor som 

använder fordon med en högsta tillåten vikt 

som inte överstiger 3,5 ton för 

internationella transporter, och således att 

tillnärma konkurrensvillkoren mellan alla 

operatörer, bör kraven för bedrivande av 

yrkesmässig verksamhet i 

vägtransportsektorn tillämpas lika. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  32 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 
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(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör denna 

bestämmelse utgå, medan kraven 

avseende faktisk och stabil 

företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör kraven för 

bedrivande av yrkesmässig verksamhet 

göras obligatoriska för operatörer som 

använder fordon med en högsta tillåten 

vikt mellan 2,4 och 3,5 ton för 

internationella transporter. 

Or. en 

Motivering 

Lätta nyttofordon som används i internationell trafik med en högsta tillåten vikt mellan 2,4 

och 3,5 ton omfattas av tillämpningsområdet för att säkerställa lika villkor mellan tunga 

fordon och lätta nyttofordon. Därför bör alla fyra kriterier tillämpas för bedrivande av 

yrkesmässig verksamhet i transportsektorn. 

 

Ändringsförslag  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 
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(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör denna 

bestämmelse utgå, medan kraven avseende 

faktisk och stabil företagsetablering och 

tillräckliga ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör denna 

bestämmelse utgå, medan kraven avseende 

faktisk och stabil företagsetablering och 

tillräckliga ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska för företag som bedriver 

internationella transporter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. I syfte att med 

gemensamma regler garantera en 

miniminivå av professionalisering av den 

sektor som använder fordon med en högsta 

tillåten vikt som inte överstiger 3,5 ton, och 

således att tillnärma konkurrensvillkoren 

mellan alla operatörer, bör denna 

(2) Hittills, och såvida inget annat 

föreskrivs i nationell lagstiftning, gäller 

reglerna om tillträde till yrkesmässigt 

bedrivande av transporter på väg inte för 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

en kombination av fordon som inte 

överskrider denna gräns. Antalet sådana 

företag som bedriver såväl nationella som 

internationella transporter har ökat. Som en 

följd av detta har flera medlemsstater 

beslutat att på dessa operatörer tillämpa 

reglerna om rätten att yrkesmässigt bedriva 

transporter på väg, som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. För att klargöra den 

förordningens tillämpningsområde och 

undvika kryphål, för att med gemensamma 

regler garantera en miniminivå av 

professionalisering av den sektor som 

använder fordon med en högsta tillåten vikt 

som inte överstiger 3,5 ton och således för 
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bestämmelse utgå, medan kraven avseende 

faktisk och stabil företagsetablering och 

tillräckliga ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

att tillnärma konkurrensvillkoren mellan 

alla operatörer, bör denna bestämmelse 

utgå, medan kraven avseende faktisk och 

stabil företagsetablering och tillräckliga 

ekonomiska resurser bör göras 

obligatoriska. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  35 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) Beträffande kravet på ekonomiska 

resurser för de företag som bedriver 

yrkesmässiga godstransporter på väg 

enbart med motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller en kombination av fordon som 

inte överskrider denna gräns bör man när 

beloppen fastställs ta hänsyn till antalet 

fordon och även till 

proportionalitetsprincipen, i förhållande 

till företagens storlek. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I sin konsekvensbedömning 

uppskattar kommissionen företagens 

besparingar till 2,7–5,2 miljarder euro 

2020–2035. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  37 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. Denna möjlighet har 

inte visat sig vara nödvändig för att möta 

tvingande behov och har lett till skillnader 

när det gäller sådant tillträde. Den bör 

därför avskaffas. 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  38 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. Denna möjlighet har 

inte visat sig vara nödvändig för att möta 

tvingande behov och har lett till skillnader 

när det gäller sådant tillträde. Den bör 

därför avskaffas. 

(3) Medlemsstaterna har rätt att låta 

tillträdet till vägtransportyrket omfattas av 

ytterligare krav utöver dem som anges i 

förordning (EG) nr 1071/2009. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. Denna möjlighet har 

inte visat sig vara nödvändig för att möta 

tvingande behov och har lett till skillnader 

när det gäller sådant tillträde. Den bör 

därför avskaffas. 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. Denna möjlighet är 

nödvändig för att skapa lika villkor och 

gemensamma standarder mellan alla 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  40 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr  1071/2009. Denna möjlighet har 

inte visat sig vara nödvändig för att möta 

tvingande behov och har lett till skillnader 

när det gäller sådant tillträde. Den bör 

därför avskaffas. 

(3) För närvarande har 

medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 

vägtransportyrket omfattas av ytterligare 

krav utöver dem som anges i förordning 

(EG) nr 1071/2009. Medlemsstaterna bör 

även i fortsättningen kunna införa 

ytterligare, proportionerliga och icke-

diskriminerande, krav som tar hänsyn till 

särdragen på den egna nationella 

marknaden. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  41 

Jeroen Lenaers 
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Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Trots att EU:s vägtransportsektor 

genererar fem miljoner direkta 

arbetstillfällen och står för nästan 2 % av 

EU:s BNP råder det brist på yrkesförare i 

EU. I syfte dels att förenkla tillträdet till 

yrket för unga människor, dels att behålla 

befintliga yrkesutövare i sektorn, särskilt 

när det gäller små och medelstora företag, 

är det viktigt att stoppa att arbetsvillkoren 

i sektorn försämras på grund av den 

internationella konkurrensen när det 

gäller lönekostnaderna, och att i så hög 

grad som möjligt uppnå lika lön för lika 

arbete vid internationella vägtransporter. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  42 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Utvärderingen av förordningarna 

(EG) nr 1071/2009 och 1072/2009 har 

visat att onödiga administrativa och 

regleringsmässiga krav är en börda för 

både myndigheter och transportföretag. 

Ett förtydligande av reglerna och 

ytterligare administrativa förenklingar, i 

enlighet med Refit-målen, är nödvändiga 

för en konkurrenskraftig och effektiv 

transportsektor. Detta kräver också 

ytterligare stöd till och utnyttjande av den 

tekniska utvecklingen. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  43 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

(4) EU:s nuvarande sociallagstiftning 

på vägtransportområdet har gynnat social 

dumpning, okontrollerad utflyttning av 

verksamhet och allmän spridning av 

otillbörliga metoder som har gett upphov 

till illojal konkurrens i sektorn, 

exempelvis genom missbruk av 

cabotagemöjligheterna och användning 

av brevlådeföretag. Det är följaktligen 

nödvändigt att medlemsstaterna ges 

möjlighet att agera för att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade på 

medlemsstatens territorium har en verklig 

och kontinuerlig närvaro där och bedriver 

sin verksamhet därifrån. Därför är det 

nödvändigt att förtydliga bestämmelserna 

om huruvida det föreligger en faktisk och 

stabil företagsetablering, skärpa 

kontrollerna och motverka illojala 

metoder som är ett hot mot hela sektorn 

såväl i Italien som i hela Europa. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån, 

inbegripet direktfakturering av kunderna 

eller – om det rör sig om ett system med 
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att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

dotterbolag  – fakturering på ett 

proportionerligt sätt via moderföretaget. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering respektive ett system för 

direktfakturering med den verkliga 

ägaren till det berörda systemet, i syfte att 

säkerställa en proportionerlig 

vinstfördelning, undvika 

underfakturering i den medlemsstat där 

tjänsten tillhandahålls samt 

underbetalning av de anställda i den 

medlemsstaten. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga och stärka bestämmelserna i 

artikel 5 i förordning (EG) nr 1071/2009 

om huruvida det föreligger en faktisk och 

stabil företagsetablering för att på detta 

sätt motverka etableringen av så kallade 

brevlådeföretag. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  46 

Helga Stevens 



 

AM\1144073SV.docx 17/147 PE616.759v01-00 

 SV 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering, med tanke på att den 

olagliga användningen av brevlådeföretag 

fortsätter och till och med ökar. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  47 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering för att på detta sätt 

komma åt de så kallade 

brevlådeföretagen. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering för att på detta sätt 

komma åt de så kallade 

brevlådeföretagen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. 

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 

transportoperatörer som är etablerade i en 

medlemsstat har en verklig och 

kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 

och bedriver sin verksamhet därifrån. 

Därför, och mot bakgrund av de 

erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 

att förtydliga bestämmelserna om huruvida 

det föreligger en faktisk och stabil 

företagsetablering. I detta syfte bör de 

relevanta bestämmelserna i denna 

förordning anpassas till bestämmelserna i 

andra lagstiftningsakter som rör faktisk 

och stabil företagsetablering, t.ex. artikel 

4 i direktiv 2014/67/EG 



 

AM\1144073SV.docx 19/147 PE616.759v01-00 

 SV 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Förekomsten av brevlådeföretag 

och falska egenföretagare i 

transportsektorn snedvrider den inre 

marknaden och försämrar 

arbetsförhållandena för de anställda i 

sektorn. Det är nödvändigt att motverka 

sådana olagliga verksamhetsformer som, 

även om de utgör undantag, skadar bilden 

av sektorn genom att de på olaglig väg 

sänker arbetskraftskostnaderna och inte 

säkerställer en korrekt tillämpning av 

arbetslagstiftningen. Den lönekonkurrens 

som hänger samman med ekonomiska 

och sociala skillnader mellan 

medlemsstaterna innebär dock inte på 

något sätt ett lagbrott, illojal konkurrens, 

snedvridning av marknaden eller social 

dumpning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  51 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Förekomsten av brevlådeföretag 

och falska egenföretagare i 

transportsektorn snedvrider den inre 

marknaden samtidigt som arbetsvillkoren 

för de anställda i sektorn försämras. Det 

är nödvändigt att kraftfullt bekämpa 
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sådana olagliga verksamhetsformer som, 

även om de utgör undantag, skadar bilden 

av sektorn genom att på olaglig väg sänka 

arbetskraftskostnaderna och inte 

säkerställa en korrekt tillämpning av 

arbetslagstiftningen. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  52 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Etableringsfrihet är en av den inre 

marknadens hörnstenar. Den olagliga 

användningen av brevlådeföretag är 

emellertid ett hot mot den inre 

marknadens funktion och långsiktiga 

överlevnad. Utvärderingar har visat på ett 

tydligt behov av tydligare etableringskrav, 

intensivare övervakning och 

genomförande och bättre samarbete 

mellan medlemsstaterna. EU bör 

intensifiera kampen mot bedrägeri och 

illojal konkurrens i syfte att skapa lika 

konkurrensvillkor. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) Förekomsten av brevlådeföretag 

och falska egenföretagare i 

transportsektorn orsakar störningar på 

den inre marknaden och försämrar 
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arbetsförhållandena för de anställda i 

sektorn. Det är nödvändigt att kraftfullt 

bekämpa sådana olagliga 

verksamhetsformer som, även om de 

utgör undantag, skadar bilden av sektorn 

genom att de på olaglig väg sänker 

arbetskraftskostnaderna och inte 

säkerställer att arbetslagstiftningen 

efterlevs. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) För att den europeiska 

vägtransportmarknaden ska fungera väl 

måste problemet med brevlådeföretag 

åtgärdas. Det behövs bestämda åtgärder 

på detta område för att få stopp på dessa 

metoder, t.ex. ökat samarbete, 

gemensamma kontroller, fastställande av 

mål och utbyte av bästa praxis mellan 

medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4b) Det råder för närvarande brist på 

yrkesförare i vägtransportsektorn, särskilt 

yngre personer och kvinnor. Det är av 
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största betydelse att ytterligare åtgärder 

vidtas för att göra det lättare och mer 

lockande för unga människor och kvinnor 

att komma in på marknaden, samtidigt 

som man håller kvar de personer som 

idag är sysselsatta i sektorn. I detta syfte 

måste lagstridigt arbete och osäkra 

anställningsformer minskas med hjälp av 

insatser för att motverka missbruk av 

avtal för visstidsanställning, lärlingsstatus 

istället för riktiga anställningsavtal och 

falskt egenföretagande. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka förutsättningarna för en 

sund konkurrens på marknaden för 

godstransporter på väg bör allvarliga 

överträdelser av nationella 

skattebestämmelser läggas till de punkter 

som är relevanta för bedömningen av gott 

anseende. 

(6) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka förutsättningarna för en 

sund konkurrens på marknaden för 

godstransporter på väg bör allvarliga 

överträdelser av nationella 

skattebestämmelser läggas till de punkter 

som är relevanta för bedömningen av gott 

anseende och de bör likaså vara föremål 

för avskräckande sanktioner som står i 

proportion till den konstaterade 

överträdelsen. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare och 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

läggas till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

utgår 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare och 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 

till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare, cabotage 

och tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

läggas till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på deras potential att (7) Med tanke på deras potential att 
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avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare och 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 

till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare, cabotage 

och tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

läggas till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare och 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 

till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare, cabotage 

och tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

läggas till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  61 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare och 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare, cabotage 
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tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 

till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

och tillämplig lag för avtalsförpliktelser 

läggas till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör allvarliga 

överträdelser av unionens regler om 

utstationering av arbetstagare och 

tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 

till de punkter som är relevanta för 

bedömningen av gott anseende. 

(7) Med tanke på deras potential att 

avsevärt påverka marknaden för 

godstransporter på väg samt det sociala 

skyddet av arbetstagare bör överträdelser 

av unionens regler om utstationering av 

arbetstagare och cabotage och tillämplig 

lag för avtalsförpliktelser läggas till de 

punkter som är relevanta för bedömningen 

av gott anseende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Unionens bestämmelser om 

utstationering av arbetstagare är 

utformade för arbetstagare som under en 

bestämd tid flyttar fysiskt till en annan 

medlemsstat än den där de vanligtvis utför 

sitt arbete. Med tanke på att arbetstagarna 

i vägtransportsektorn bedriver mobil 

verksamhet bör de administrativa 

förfaranden som dessa företag måste följa 

förenklas. De bör därför inte omfattas av 
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bedömningen av gott anseende. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Med tanke på vikten av rättvis 

konkurrens på marknaden bör överträdelser 

av unionsregler som är av relevans för 

denna fråga beaktas vid bedömningen av 

trafikansvarigas och transportföretags goda 

anseende. Kommissionens befogenhet att 

definiera hur allvarliga relevanta 

överträdelser är bör förtydligas i detta 

avseende. 

(8) Med tanke på vikten av rättvis 

konkurrens på marknaden bör överträdelser 

av unionsregler som är av relevans för 

denna fråga och för de berörda 

arbetstagarna beaktas vid bedömningen av 

trafikansvarigas och transportföretags goda 

anseende. Kommissionens befogenhet att 

definiera hur allvarliga relevanta 

överträdelser är bör förtydligas i detta 

avseende. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för 

att garantera att de kan bedriva 

verksamhet på en stabil och varaktig 

grund. Eftersom den berörda 

verksamheten i allmänhet är av 

utgår 
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begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. Eftersom den 

berörda verksamheten i allmänhet är av 

begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. 

Or. en 

Motivering 

Den ökande användningen av lätta nyttofordon i internationell transport motiverar inte en 

sådan särbehandling, om vi vill uppfylla målet med bättre kontroll. 

 

Ändringsförslag  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. Eftersom den 

berörda verksamheten i allmänhet är av 

begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en tillräcklig 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund och för att 

säkerställa att de klarar att fullgöra sina 

skyldigheter vad gäller löner och sociala 

avgifter för anställda i sektorn. Eftersom 

den berörda verksamheten i allmänhet är 

av begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för 

att garantera att de kan bedriva 

verksamhet på en stabil och varaktig 

grund. Eftersom den berörda 

verksamheten i allmänhet är av 

begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

(10) I syfte att undvika 

konkurrenssnedvridningar och beakta 

utvecklingen av de internationella 

transporterna i företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast med 

hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

eller med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns, bör de vara 

föremål för krav liknande de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 
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för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  69 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. Eftersom den 

berörda verksamheten i allmänhet är av 

begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. Eftersom den 

berörda verksamheten i allmänhet är av 

begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns, och de bör inte utgöra en 

orimligt stor börda för de minsta 

företagen eller för egenföretagare. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

(10) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 
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motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. Eftersom den 

berörda verksamheten i allmänhet är av 

begränsad storlek bör motsvarande krav 

vara mindre omfattande än de som gäller 

för operatörer som använder fordon eller 

fordonskombinationer som överstiger 

nämnda gräns. 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer som inte 

överstiger denna gräns bör ha en 

miniminivå av ekonomisk kapacitet, för att 

garantera att de kan bedriva verksamhet på 

en stabil och varaktig grund. De 

bestämmelser som gäller för operatörer 

som yrkesmässigt bedriver vägtransporter 

med hjälp av fordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton eller fordonskombinationer med 

en högsta tillåten totalvikt som inte 

överstiger 3,5 ton är de bestämmelser som 

anges i förordning (EG) nr 1071/2009. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Information om transportoperatörer 

i de nationella elektroniska registren bör 

vara så fullständig som möjligt så att 

nationella myndigheter med ansvar för 

tillämpning av relevanta regler kan få en 

tillräcklig överblick över de aktörer som 

utreds. I synnerhet information om 

registreringsnumret på de fordon som 

operatörerna förfogar över, antal anställda, 

aktörernas riskvärdering och deras 

grundläggande ekonomiska uppgifter bör 

möjliggöra en bättre nationell och 

gränsöverskridande tillämpning av 

bestämmelserna i förordningarna (EG) nr  

1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 

Reglerna om de nationella elektroniska 

registren bör därför ändras i enlighet med 

detta. 

(11) Information om transportoperatörer 

i de nationella elektroniska registren bör 

vara så fullständig som möjligt så att 

nationella myndigheter med ansvar för 

tillämpning av relevanta regler kan få en 

tillräcklig överblick över de aktörer som 

utreds. I synnerhet information om 

registreringsnumret på de fordon som 

operatörerna förfogar över och antal 

anställda bör möjliggöra en bättre nationell 

och gränsöverskridande tillämpning av 

bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 

1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 

Reglerna om de nationella elektroniska 

registren bör därför ändras i enlighet med 

detta. 

Or. es 
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Ändringsförslag  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Information om transportoperatörer 

i de nationella elektroniska registren bör 

vara så fullständig som möjligt så att 

nationella myndigheter med ansvar för 

tillämpning av relevanta regler kan få en 

tillräcklig överblick över de aktörer som 

utreds. I synnerhet information om 

registreringsnumret på de fordon som 

operatörerna förfogar över, antal anställda, 

aktörernas riskvärdering och deras 

grundläggande ekonomiska uppgifter bör 

möjliggöra en bättre nationell och 

gränsöverskridande tillämpning av 

bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 

1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 

Reglerna om de nationella elektroniska 

registren bör därför ändras i enlighet med 

detta. 

(11) Information om transportoperatörer 

i de nationella elektroniska registren bör 

ständigt uppdateras så att nationella 

myndigheter med ansvar för tillämpning av 

relevanta regler kan få en tillräcklig 

överblick över de aktörer som utreds. I 

synnerhet information om 

registreringsnumret på de fordon som 

operatörerna förfogar över, antal anställda, 

aktörernas riskvärdering och deras 

grundläggande ekonomiska uppgifter bör 

möjliggöra en bättre nationell och 

gränsöverskridande tillämpning av 

bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 

1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 

Dessutom bör de nationella elektroniska 

registren vara kompatibla med varandra, 

och tillsynstjänstemän som genomför 

vägkontroller i alla medlemsstater bör ha 

direkt åtkomst till uppgifterna i dessa 

register. Reglerna om de nationella 

elektroniska registren bör därför ändras i 

enlighet med detta. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) Information om transportoperatörer 

i de nationella elektroniska registren bör 

(11) Information om transportoperatörer 

i de nationella elektroniska registren bör 
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vara så fullständig som möjligt så att 

nationella myndigheter med ansvar för 

tillämpning av relevanta regler kan få en 

tillräcklig överblick över de aktörer som 

utreds. I synnerhet information om 

registreringsnumret på de fordon som 

operatörerna förfogar över, antal anställda, 

aktörernas riskvärdering och deras 

grundläggande ekonomiska uppgifter bör 

möjliggöra en bättre nationell och 

gränsöverskridande tillämpning av 

bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 

1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 

Reglerna om de nationella elektroniska 

registren bör därför ändras i enlighet med 

detta. 

vara så fullständig som möjligt så att 

nationella myndigheter med ansvar för 

tillämpning av relevanta regler kan få en 

tillräcklig överblick över de aktörer som 

utreds. I synnerhet information om 

registreringsnumret på de fordon som 

operatörerna förfogar över, antal anställda, 

aktörernas riskvärdering och deras 

grundläggande ekonomiska uppgifter bör 

möjliggöra en bättre nationell och 

gränsöverskridande tillämpning av 

bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 

1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 

Dessutom bör de nationella elektroniska 

registren vara kompatibla med varandra, 

och uppgifterna i dem bör vara direkt 

åtkomliga för tjänstemän i samtliga 

medlemsstater som genomför 

vägkontroller. Reglerna om de nationella 

elektroniska registren bör därför ändras i 

enlighet med detta. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man bibehåller den 

liberaliseringsnivå som uppnåtts hittills. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  75 

Helga Stevens 
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Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. Cabotagetransporter uppfyller 

målet för miljöeffektivitet. Genom att 

resor utan last undviks kan 

bränsleförbrukningen och 

växthusgasutsläppen minskas. Cabotage 

bör dock inte missbrukas för att kringgå 

gällande arbets- och sociallagstiftning i 

värdmedlemsstaten. Detta skulle inte bara 

undergräva lika konkurrensvillkor utan 

även arbetstagarnas rättigheter och 

trafiksäkerheten. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”), så att de 

inte behöver återvända tomma, bör vara 

tydliga, enkla att genomföra för 

transportoperatörerna och lätta att 

tillämpa, i syfte att garantera de 

rättigheter som arbetstagarna i 

vägtransportsektorn omfattas av och 

främja en sund konkurrens mellan 
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företagen, utan att för den skull 

undergräva den grundläggande principen 

om fri rörlighet för varor på den inre 

marknaden. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla, rättvisa och lätta att 

tillämpa, vilket leder till lika villkor mellan 

alla transportoperatörer, samtidigt som 

man värnar fördelarna med och 

integriteten för unionens inre marknad. I 

detta syfte är det av avgörande betydelse 

att EU:s bestämmelser om utstationering 

av arbetstagare och gällande lag för 

avtalsskyldigheter tillämpas när 

cabotagetransporten inleds. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 
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tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  80 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla, rättvisa och lätta att 

tillämpa, samtidigt som de möjliggör lika 

villkor mellan alla transportoperatörer 

utan ytterligare liberalisering. 

Or. en 
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Ändringsförslag  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa och bör 

vara till stöd för sund konkurrens. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Skäl 13 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag bibehåller 

den liberaliseringsnivå som uppnåtts 

hittills. 

(13) Bestämmelserna om nationella 

transporter som på tillfällig bas utförs av 

utlandsetablerade transportoperatörer i en 

värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 

tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 

samtidigt som man i stora drag fortsätter 

att liberalisera. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  83 

Verónica Lope Fontagné 
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Förslag till förordning 

Skäl 13a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (13a) För att garantera den tillfälliga 

naturen och undvika eventuella 

marknadsstörningar som orsakas av 

brevlådeföretagen eller de så kallade 

nomadiska förarna måste det säkerställas 

att utgångspunkten för 

cabotagetransporterna är att de ska 

återvända till det land där företaget är 

etablerat. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  84 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en 

internationell transport avskaffas, 

samtidigt som antalet dagar som är 

tillgängliga för sådana transaktioner bör 

minskas. 

utgår 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  85 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta utgår 
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kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en 

internationell transport avskaffas, 

samtidigt som antalet dagar som är 

tillgängliga för sådana transaktioner bör 

minskas. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller samt undanröja osäkerhet och 

risken för systematisk 

cabotageverksamhet, bör begränsningen 

av antalet cabotagetransporter efter en 

internationell transport bibehållas och 

antalet dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. Det är lämpligt 

att fastställa att en cabotagetransport får 

utföras inom högst tre dagar inom ramen 

för en och samma transportoperation, 

vilket borde vara tillräckligt för att 

undvika att ett fordon som använts för en 

internationell transport återvänder tomt. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) För att minska påfrestningarna på 

miljön och undvika tomkörningar bör 

cabotage tillåtas efter en internationell 

transport till eller från den medlemsstat 

där transportoperatören är etablerad. För 

att underlätta kontroller och undanröja 

osäkerhet, bör begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som den 

tidsperiod som är tillgänglig för sådana 

transporter i den medlemsstaten bör 

minskas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör regleras på ett 

proportionerligt sätt så att såväl 

tomkörningar som illojal konkurrens 

undviks. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller, göra villkoren mer lika och 

undanröja osäkerhet och illojal 

konkurrens, bör begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas kraftigt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas. 

Or. pl 

Motivering 

Enligt vitböckerna bör det i EU ske en stegvis liberalisering av cabotagetransporterna. 

Därför föreslås det att den period inom vilken cabotagetransporter ska kunna genomföras ska 

ligga kvar på sju dagar, utan att någon övre gräns för antalet sådana transporter fastställs, 

något som vore svårt att kontrollera. 

 

Ändringsförslag  91 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas, i enlighet med 

själva syftet med cabotage. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  92 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller, undanröja osäkerhet och beakta 

att cabotage inte är en ordinarie 

vägtransportform, bör begränsningen av 

antalet cabotagetransporter efter en 

internationell transport bibehållas. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en 

internationell transport avskaffas, 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

således cabotagetransporter som enligt 

den tidigare tolkningen var undantagna 

från värdmedlemsstatens lagstiftning vara 
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samtidigt som antalet dagar som är 

tillgängliga för sådana transaktioner bör 

minskas. 

förbjudna. All cabotagetransport bör 

ersättas i enlighet med gällande 

bestämmelser i den medlemsstat där 

cabotagetransporten äger rum. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  94 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(14) I detta syfte, och för att underlätta 

kontroller och undanröja osäkerhet, bör 

begränsningen av antalet 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport avskaffas, samtidigt som antalet 

dagar som är tillgängliga för sådana 

transaktioner bör minskas. 

(14) Alla former av liberalisering av 

cabotagetransporter bör kraftfullt 

motarbetas, då detta skulle leda till 

ytterligare destabilisering i sektorn, till 

förmån för illojal och oreglerad 

konkurrens, osäkra förhållanden på 

vägarna och sämre lönsamhet. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  95 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) I skäl 17 i förordning (EG) nr 

1072/2009 anges uttryckligen att 

direktivet om utstationering av 

arbetstagare i samband med 

tillhandahållande av tjänster är 

tillämpligt på transportföretag som utför 

cabotagetransporter. Eftersom cabotage 

innebär ett direkt deltagande på 

värdmedlemsstatens transportmarknad, är 

detta det enda sättet att uppnå lika 

konkurrensvillkor. 
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Or. nl 

 

Ändringsförslag  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Cabotagetransporter är förbjudna 

för en lastbil som är registrerad i utlandet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 14b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14b) Genomförandet och efterlevnaden 

av denna förordning undergrävs när 

transportoperatörer använder sig av 

annan unionslagstiftning för att kringgå 

cabotagebestämmelserna, i strid med 

lagstiftarens avsikt. Därför bör rådets 

direktiv 92/106/EEG1a (direktivet om 

gemensamma transporter) ändras så att 

transportoperatörerna inte kan utnyttja 

det för att kringgå de bestämmelser om 

cabotage som fastställs i denna 

förordning. 

 __________________ 

 1a 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, svensk 

specialutgåva, område 7, volym 4, s. 148). 

Or. fr 
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Ändringsförslag  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 15 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(15) Det bör klargöras hur 

vägtransportoperatörerna kan styrka 

överensstämmelse med reglerna för 

cabotagetrafik. Användning och överföring 

av elektronisk information bör erkännas i 

detta sammanhang, vilket bör göra det 

enklare att lägga fram relevanta bevis, och 

de behöriga myndigheternas behandling av 

bevisen. Det format som ska användas för 

detta ändamål bör garantera tillförlitlighet 

och äkthet. Med tanke på den ökande 

användningen av effektivt elektroniskt 

informationsutbyte inom transport och 

logistik är det viktigt att säkerställa 

samstämmighet i regelverken och 

bestämmelserna om förenkling av 

administrativa förfaranden. 

(15) Verkningsfullt och effektivt 

genomdrivande av reglerna är en 

förutsättning för att kunna upprätthålla 

sund konkurrens på den inre marknaden 

och säkerställa att arbetstagarnas 

rättigheter skyddas. Högre grad av 

digitalisering av kontrollerna behövs för 

att frigöra kontrollkapacitet, minska 

onödiga byråkrati och bättre kunna 

inrikta sig på högriskoperatörer. Det är 

nödvändigt med snabb uppdatering och 

användning av smarta färdskrivare och 

elektroniska transporthandlingar 

(eCMR). Det bör klargöras hur 

vägtransportoperatörerna kan styrka 

överensstämmelse med reglerna för 

cabotagetrafik. Användning och överföring 

av elektronisk information bör erkännas i 

detta sammanhang, vilket bör göra det 

enklare att lägga fram relevanta bevis, och 

de behöriga myndigheternas behandling av 

bevisen. Det format som ska användas för 

detta ändamål bör garantera tillförlitlighet 

och äkthet. Med tanke på den ökande 

användningen av effektivt elektroniskt 

informationsutbyte inom transport och 

logistik är det viktigt att säkerställa 

samstämmighet i regelverken och 

bestämmelserna om förenkling av 

administrativa förfaranden. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 
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Förslag till förordning 

Skäl 15a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (15a) En högre grad av digitalisering av 

kontrollverktygen är en förutsättning för 

en väl fungerande inre marknad, 

minskning av onödig byråkrati och 

verkningsfullt och effektivt 

genomdrivande av bestämmelserna i 

vägtransportsektorn. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Skäl 16 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) Bestämmelserna för internationell 

transport riktar sig till transportföretagen, 

och dessa står därför för följderna av 

eventuella överträdelser som de har begått. 

I syfte att förhindra missbruk när företag 

upphandlar transporttjänster av operatörer 

som yrkesmässigt bedriver godstransporter 

på väg bör medlemsstaterna också 

föreskriva påföljder för befraktare och 

speditörer om dessa medvetet upphandlar 

transporttjänster som innebär överträdelser 

av bestämmelserna i förordning (EG) 

nr 1072/2009. 

(16) Bestämmelserna för internationell 

transport riktar sig till transportföretagen, 

och dessa står därför för följderna av 

eventuella överträdelser som de har begått. 

I syfte att förhindra missbruk när företag 

upphandlar transporttjänster av operatörer 

som yrkesmässigt bedriver godstransporter 

på väg bör medlemsstaterna också 

föreskriva påföljder för befraktare och 

speditörer och andra entreprenörer om 

dessa medvetet upphandlar 

transporttjänster som innebär överträdelser 

av bestämmelserna i förordning (EG) 

nr 1072/2009. 

Or. en 

Motivering 

Det är av yttersta vikt att alla som medvetet upphandlar transporttjänster som innebär 

överträdelser omfattas av denna bestämmelse. 
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Ändringsförslag  101 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Skäl 17 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(17) I den mån denna förordning medför 

en viss grad av harmonisering inom vissa 

områden som ännu inte harmoniserats 

genom unionslagstiftning, i synnerhet i 

fråga om transporter med lätta 

kommersiella fordon och 

tillämpningspraxis, kan dess syfte, 

nämligen att tillnärma konkurrensvillkoren 

och förbättra tillämpningen, inte i 

tillräcklig utsträckning uppnås av 

medlemsstaterna, utan kan snarare, på 

grund av arten av de syften som 

eftersträvas i kombination med 

vägtransporternas gränsöverskridande 

aspekter, bättre uppnås på unionsnivå. 

Därför kan EU komma att vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå de 

eftersträvade målen. 

(17) I den mån denna förordning medför 

en viss grad av harmonisering inom vissa 

områden som ännu inte harmoniserats 

genom unionslagstiftning kan dess syfte, 

nämligen att tillnärma konkurrensvillkoren 

och förbättra tillämpningen, inte i 

tillräcklig utsträckning uppnås av 

medlemsstaterna, utan kan snarare, på 

grund av arten av de syften som 

eftersträvas i kombination med 

vägtransporternas gränsöverskridande 

aspekter, bättre uppnås på unionsnivå. 

Därför kan EU komma att vidta åtgärder i 

enlighet med subsidiaritetsprincipen i 

artikel 5 i fördraget om Europeiska 

unionen. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen i samma artikel 

går denna förordning inte utöver vad som 

är nödvändigt för att uppnå de 

eftersträvade målen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 1 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. I artikel 1.1 ska följande stycke 

läggas till: 

 ”Denna förordning ska också gälla för 

ankommande eller avgående transport av 

gods på väg, inom ramen för den första 

och/eller sista delen av en kombinerad 

transport, i enlighet med vad som 

fastställs i rådets direktiv 92/106/EEG.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=EN) 

 

Ändringsförslag  103 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 - led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Led a ska utgå. utgår 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  104 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led a – led i 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Led a ska utgå. utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  105 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 - led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Led a ska utgå. i) Led a ska ersättas med följande: 

 ”Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med 

motorfordon eller fordonskombinationer 

med en högsta tillåten totalvikt som är 

lägre än 3,5 ton och som endast bedriver 

nationella transporter. Medlemsstaterna 

får dock sänka denna tröskel för alla eller 

vissa typer av vägtransportverksamhet.” 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – led 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Led a ska utgå. i) Led a ska ersättas med följande: 

 ”a) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som är lägre än 3,5 ton eller 

kombinationer av fordon som inte 

överskrider denna gräns och som enbart 

bedriver nationella transporter.” 

Or. it 
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Ändringsförslag  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Led a ska utgå. i) Led a ska ersättas med följande: 

 ”a) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med 

motorfordon eller fordonskombinationer 

med en högsta tillåten vikt under 3,5 ton.” 

Or. en 

Motivering 

Lättare fordon bör införlivas i förordningens tillämpningsområde. 

 

Ändringsförslag  108 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led a – led ia (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 4 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) a) Företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med motorfordon eller 

fordonskombinationer med en högsta 

tillåten vikt under 2,4 ton. 

 aa) Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med 

motorfordon eller fordonskombinationer 

med en högsta tillåten vikt under 3,5 ton 

som uteslutande bedriver nationell 

transportverksamhet. 
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Or. en 

Motivering 

Lätta nyttofordon som används i internationell trafik med en högsta tillåten vikt mellan 2,4 

och 3,5 ton bör omfattas av tillämpningsområdet för att säkerställa lika villkor mellan tunga 

fordon och lätta nyttofordon. 

 

Ändringsförslag  109 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 

4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. fr 

Motivering 

Med tanke på den ökande användningen av lätta nyttofordon för internationella transporter 

och för att säkerställa goda konkurrensförhållanden mellan tunga och lätta nyttofordon, är 

det viktigt att bestämmelserna om rätten att yrkesmässigt bedriva transporter på väg utvidgas 
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till att omfatta företag som yrkesmässigt bedriver transporter på väg med hjälp av lätta 

nyttofordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton. 

 

Ändringsförslag  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 

4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet. ” 

 

Or. it 

 

Ändringsförslag  111 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 - led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 

4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  112 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt 

artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte 

gälla för företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller fordonskombinationer av med en 

högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 
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3,5 ton. 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. en 

Motivering 

Lätta nyttofordon som används i internationell trafik med en högsta tillåten vikt mellan 2,4 

och 3,5 ton omfattas av tillämpningsområdet för att säkerställa lika villkor mellan tunga 

fordon och lätta nyttofordon. Därför bör alla fyra kriterier tillämpas på transportoperatörer 

som har för avsikt att bedriva yrkesmässig trafik. 

 

Ändringsförslag  113 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt 

artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte 

gälla för företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller fordonskombinationer av med en 

högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 
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(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt 

artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte 

gälla för företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller fordonskombinationer av med en 

högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. en 

Motivering 

Sådana undantag leder till orättvisa konkurrensfördelar för fordon under 3,5 ton. 
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Ändringsförslag  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 

”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt 

artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte 

gälla för företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller fordonskombinationer av med en 

högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(b) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 6: 

utgår 
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”6. Artikel 3.1 b och 3.1 d samt 

artiklarna 4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 ska inte 

gälla för företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller fordonskombinationer av med en 

högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton. 

 

Medlemsstaterna får emellertid  

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet.” 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 

8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 

8, 9, 14, 19 och 21 ska även gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

Or. fr 

Motivering 

Alla de villkor som anges i förordning (EG) nr 1071/2009 om bedrivande av yrkestrafik på 
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väg måste tillämpas enhetligt, inbegripet på motorfordon med en högsta tillåten totalvikt som 

inte överstiger 3,5 ton eller fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte 

överstiger 3,5 ton. 

 

Ändringsförslag  118 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 

8, 9, 14, 19 och 21 ska inte gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

Artikel 3.1 b och 3.1 d samt artiklarna 4, 6, 

8, 9, 14, 19 och 21 ska även gälla för 

företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer av med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  119 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 1 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 1 – punkt 6 (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får emellertid utgår 

(a) kräva att dessa företag tillämpar 

vissa eller alla bestämmelser som avses i 

första stycket, 

 

(b) sänka den gräns som avses i första 

stycket för alla eller vissa typer av 

vägtransportverksamhet. 

 



 

PE616.759v01-00 58/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  120 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Artikel 3.2 ska utgå. utgår 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  121 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Artikel 3.2 ska utgå. utgår 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  122 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) Artikel 3.2 ska utgå. utgår 

Or. it 
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Ändringsförslag  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2) Artikel 3.2 ska utgå. utgår 

Or. it 

 

Ändringsförslag  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Artikel 3.2 ska utgå. utgår 

Or. en 

Motivering 

Om vägtransportbestämmelserna ska kunna genomdrivas är det av yttersta vikt att 

medlemsstaterna kan införa de nödvändiga kraven. 

 

Ändringsförslag  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 2 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 3 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Artikel 3.2 ska utgå. (2) Artikel 3.2 ska ersättas med 
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följande: 

 ”2. Medlemsstaterna får besluta att 

införa ytterligare krav, vilka ska vara 

proportionerliga och icke-

diskriminerande, som företagen ska 

uppfylla för att få bedriva yrkesmässig 

vägtrafik.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) förfoga över lokaler där det bevarar 

sin centrala företagsinformation, särskilt 

sina kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

kör- och vilotider samt övriga handlingar 

som den behöriga myndigheten måste ha 

tillgång till för att kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

uppfyllda, 

a) förfoga över lämpliga lokaler, i 

proportion till företagets verksamhet, där 

det bevarar sin centrala 

företagsinformation, eller säkrar åtkomst 

till dem, antingen på papper eller 

elektroniskt, särskilt sina kommersiella 

avtal, räkenskaper, personalhandlingar, 

anställningsavtal, handlingar som 

innehåller uppgifter om cabotage, 

utstationering av arbetstagare och kör- 

och vilotider samt övriga handlingar som 

den behöriga myndigheten måste ha 

tillgång till för att kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

uppfyllda, 

Or. en 

Motivering 

För att på ett effektivt sätt motverka brevlådeföretag måste fokus ligga på den verkliga 

fordonsverksamheten i det land där företaget är etablerat. 
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Ändringsförslag  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) förfoga över lokaler där det bevarar 

sin centrala företagsinformation, särskilt 

sina kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

kör- och vilotider samt övriga handlingar 

som den behöriga myndigheten måste ha 

tillgång till för att kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

uppfyllda, 

a) förfoga över lokaler där det bevarar 

sin centrala företagsinformation, särskilt 

sina kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

kör- och vilotider samt övriga handlingar 

som den behöriga myndigheten måste ha 

tillgång till för att kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

uppfyllda; medlemsstaterna får kräva att 

transportföretag som är etablerade på 

deras territorium vid varje tidpunkt även 

ska ha andra handlingar tillgängliga i 

sina lokaler, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) förfoga över lokaler där det bevarar 

sin centrala företagsinformation, särskilt 

sina kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

kör- och vilotider samt övriga handlingar 

som den behöriga myndigheten måste ha 

tillgång till för att kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

a) förfoga över lokaler som är 

lämpliga för företagets verksamhet och 

där det bevarar sin centrala 

företagsinformation, i pappersform 

och/eller elektroniskt, särskilt sina 

kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

utstationering, kör- och vilotider samt 
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uppfyllda, övriga handlingar som den behöriga 

myndigheten måste ha tillgång till för att 

när som helst kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

uppfyllda, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) förfoga över lokaler där det bevarar 

sin centrala företagsinformation, särskilt 

sina kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

kör- och vilotider samt övriga handlingar 

som den behöriga myndigheten måste ha 

tillgång till för att kunna kontrollera att 

villkoren enligt denna förordning är 

uppfyllda, 

a) förfoga över lokaler där det bevarar 

sin centrala företagsinformation, särskilt 

sina kommersiella avtal, räkenskaper, 

personalhandlingar, anställningsavtal, 

handlingar som innehåller uppgifter om 

kör- och vilotider, cabotage, utstationering 

samt övriga handlingar som den behöriga 

myndigheten måste ha tillgång till för att 

kunna kontrollera att villkoren enligt denna 

förordning är uppfyllda, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led aa 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Följande led ska läggas till: 

 aa) förfoga över parkeringsplatser som 

står i proportion till den egna 
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fordonsparkens storlek, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) bedriva en stor del av sin 

transportverksamhet med de fordon som 

avses i led b i den medlemsstat där 

företaget är etablerat, 

Or. en 

Motivering 

Kravet på verklig etablering måste göras mycket tydligare och exaktare om man på ett 

verkningsfullt sätt ska kunna motverka s.k. brevlådeföretag. 

 

Ändringsförslag  132 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) bedriva en väsentlig del av sin 

verksamhet i den medlemsstat där det är 

etablerat, 

Or. fr 
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Ändringsförslag  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) förvalta de transporter som utförs 

med de fordon som avses i punkt b med 

lämplig teknisk utrustning belägen i den 

medlemsstaten, 

d) konkret och stadigvarande sköta 

en stor del av de transporter som utförs 

med de fordon som avses i led b i den 

medlemsstat där företaget är etablerat och 

tillhandahålla parkeringsutrymmen som 

står i proportion till fordonsparkens 

storlek och lämplig teknisk utrustning 

belägen i den medlemsstaten, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) förvalta de transporter som utförs 

med de fordon som avses i punkt b  med 

lämplig teknisk utrustning belägen i den 

medlemsstaten, 

d) förvalta de transporter som utförs 

med de fordon som avses i punkt b, 

förfoga över ett antal 

parkeringsutrymmen som motsvarar 

fordonsparkens storlek och med lämplig 

teknisk utrustning belägen i den 

medlemsstaten, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led d 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

d) förvalta de transporter som utförs 

med de fordon som avses i punkt b med 

lämplig teknisk utrustning belägen i den 

medlemsstaten, 

d) ha ett driftsställe i den 

medlemsstaten med tillräckliga 

parkeringsutrymmen för regelbunden 

användning av de fordon som avses i led b 

och lämplig teknisk utrustning, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led d 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) inneha tillgångar och anställa 

personal i proportion till anläggningens 

verksamhet. 

e) inneha tillgångar och anställa 

personal i proportion till företagets 

verksamheter. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  137 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 - led d 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led e 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

e) inneha tillgångar och anställa 

personal i proportion till anläggningens 

verksamhet. 

e) förfoga över de medel som behövs 

för att uppfylla ovannämnda krav. 
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Or. nl 

 

Ändringsförslag  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande led ska läggas till som 

led f: 

 f) ha en tydlig koppling mellan de 

transporter som utförs med de fordon som 

avses i led b och den medlemsstat där 

företaget är etablerat.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led db (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (db) Följande led ska läggas till som 

led g: 

 g) utse en representant i de 

medlemsstater där företaget regelbundet 

bedriver verksamhet, vilken kan ge 

åtkomst till alla handlingar som behövs 

för att kontrollera att villkoren i denna 

förordning följs.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  140 

Claude Rolin 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande led ska läggas till som 

led f: 

 f) förfoga över ett driftscentrum 

beläget i den medlemsstaten och med 

nödvändig utrustning, i synnerhet ett 

tillräckligt antal parkeringsutrymmen som 

regelbundet ska kunna utnyttjas av 

företagets fordon.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande led ska läggas till som 

led f: 

 f) bedriva en stor del av 

transportverksamheten i den medlemsstat 

där företaget är etablerat, med de fordon 

som avses i led b, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande led ska läggas till som 

led f: 

 f) förfoga över ett driftsställe beläget 

i den medlemsstaten, med nödvändig 

utrustning och i synnerhet ett tillräckligt 

antal parkeringsplatser för regelbunden 

användning av de fordon som avses i led 

b, 

Or. en 

Motivering 

Detta ändringsförslag kommer från Europeiska transportarbetarfederationen och är hämtat 

ur kommissionens första förslag till förordning om tillträde till yrket (COM(2007)0263). 

 

Ändringsförslag  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande ska läggas till som led f: 

 f) ha en tydlig koppling mellan de 

transporter som utförs med de fordon som 

avses i led b och den medlemsstat där 

företaget är etablerat, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (da) Följande ska läggas till som led f: 

 f) direktfakturera de verkliga 

mottagarna av de tjänster de 

tillhandahåller eller, om det rör sig om ett 

dotterbolagssystem, fakturera på ett 

proportionerligt sätt via moderföretaget, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  145 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – stycke 2 (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (3a) Följande punkt ska läggas till som 

punkt 2: 

 ”Bedömningen av faktisk och stabil 

företagsetablering är alltid en individuell 

och allmän bedömning, vid vilken alla 

relevanta faktorer beaktas.” 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

xi) utstationering av arbetstagare, utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

xi) utstationering av arbetstagare, xi) social- och 

arbetsmarknadslagstiftning, 

Or. pl 

Motivering 

Det är fortfarande oklart hur bestämmelserna om utstationering ska tillämpas på 

internationella transporter, och därför bör ett företags goda anseende inte vara avhängigt av 

att det följer dessa bestämmelser. Överträdelser av dessa bestämmelser kan ske oavsiktligt 

och bero just på bristande rättslig klarhet. 

 

Ändringsförslag  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 – led xia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xia) cabotage, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  149 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 - led a – led iii (nytt) 
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Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 – led b - led xia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xia) cabotage, 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xiia) cabotage, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – led b – led xiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xiia) cabotage, 

Or. it 

 

Ändringsförslag  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii 



 

PE616.759v01-00 72/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – led b – led xiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xiia) cabotage, 

Or. en 

Motivering 

Företag som är involverade i vägtransporter som bryter mot reglerna om utstationering av 

arbetstagare bör inte anses uppfylla kraven för gott anseende och de bör kunna förlora sitt 

gemenskapstillstånd. 

 

Ändringsförslag  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – led xiii 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xiia) cabotagetransporter.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  154 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xiia) cabotagetransporter.” 

Or. fr 
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Ändringsförslag  155 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led a – led iii (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led xiia (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 xiia) cabotagetransporter.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För de syften som avses i punkt 1 tredje 

stycket led b ska den behöriga 

myndigheten i etableringsmedlemsstaten, 

när den trafikansvarige eller 

transportföretaget har dömts för en 

allvarlig överträdelse eller ådragit sig 

sanktioner för någon av de allvarligaste 

överträdelserna av unionsreglerna enligt 

bilaga IV i en eller flera medlemsstater, på 

lämpligt sätt och i rätt tid genomföra och 

vederbörligen fullborda ett administrativt 

förfarande, som om det är lämpligt ska 

inbegripa en kontroll på plats i det berörda 

företagets lokaler. 

För de syften som avses i punkt 1 tredje 

stycket led b ska den behöriga 

myndigheten i etableringsmedlemsstaten, 

när den trafikansvarige eller 

transportföretaget har dömts för en 

överträdelse eller ådragit sig sanktioner för 

någon av överträdelserna av unionsreglerna 

enligt bilaga IV i en eller flera 

medlemsstater, på lämpligt sätt och i rätt 

tid genomföra och vederbörligen fullborda 

ett administrativt förfarande, som om det är 

lämpligt ska inbegripa en kontroll på plats i 

det berörda företagets lokaler. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 2a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för snedvridning av konkurrensen på 

vägtransportmarknaden som de medför, 

bland annat genom att undergräva 

arbetsförhållandena för 

transportarbetarna. 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador som de 

medför, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 - led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 2a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för snedvridning av konkurrensen på 

vägtransportmarknaden som de medför, 

bland annat genom att undergräva 

arbetsförhållandena för transportarbetarna. 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för snedvridning av konkurrensen på 

vägtransportmarknaden som de medför, 

bland annat genom att undergräva 

arbetsförhållandena för transportarbetarna, 

liksom underlåtenhet att följa gällande 

arbetslagstiftning i EU eller bristfällig 

tillämpning av denna. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 – led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för snedvridning av konkurrensen på 

vägtransportmarknaden som de medför, 

bland annat genom att undergräva 

arbetsförhållandena för 

transportarbetarna. 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för arbetstagarnas hälsa och säkerhet som 

de medför till följd av att arbetsrätten inte 

följs, 

Or. pl 

Motivering 

Hälsorisker och risker för marknadsstörningar är inte jämförbara. Man måste inrikta sig på 

de allvarligaste riskerna, vilket är skälet till att risken för arbetstagarnas hälsa och säkerhet 

bör införas. 

 

Ändringsförslag  160 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 4 - led c 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 6 – punkt 2a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för snedvridning av konkurrensen på 

vägtransportmarknaden som de medför, 

bland annat genom att undergräva 

arbetsförhållandena för 

transportarbetarna. 

b) fastställa överträdelsernas 

allvarlighetsgrad med beaktande av den 

risk för dödsfall eller svåra skador, samt 

för snedvridning av konkurrensen på 

vägtransportmarknaden som de medför, 

bland annat genom att kringgå gällande 

arbets- och sociallagstiftning. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) I punkt 1 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska 

ett företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på 

grundval av årliga räkenskaper som har 

bestyrkts av en revisor eller annan 

vederbörligen ackrediterad person, kunna 

bevisa att det varje år förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 9 000 euro 

om endast ett fordon används och minst 5 

000 euro för varje ytterligare fordon som 

används. Företag som yrkesmässigt 

bedriver godstransporter på väg endast 

med hjälp av motorfordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton eller med fordonskombinationer med 

en högsta tillåten totalvikt som inte 

överstiger 3,5 ton ska varje år, på 

grundval av årliga räkenskaper som 

bestyrkts av en revisor eller annan 

vederbörligen ackrediterad person, visa 

att de förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 1 800 euro om endast ett 

fordon används, och minst 900 euro för 

varje ytterligare fordon som används.” 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  162 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 
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Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används. 

Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon med en högsta 

tillåten totalvikt som överstiger 3,5 ton som 

används. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 
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räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används. 

Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används. 

Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. Dessutom ska företagen visa att 

de förfogar över ett belopp som står i 

proportion till en månads lön per mobil 

arbetstagare i det land där de vanligtvis 

bedriver sin verksamhet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag kunna uppfylla sina finansiella 

skyldigheter när som helst under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 
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varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används. 

Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. 

varje år 

 a) förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används och 

 b) förfogar över ett belopp 

motsvarande två månaders lön per mobil 

arbetstagare i den medlemsstat där, eller 

varifrån, det vanligtvis bedriver sin 

verksamhet. 

 Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. 

Or. en 

Motivering 

Den här förordningen måste göra det obligatoriskt för operatörer att ha en social garantifond 
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som står i proportion till antalet förare som anställts i etableringsmedlemsstaten. Detta skulle 

säkerställa att transportföretag när som helst klarar att uppfylla sina skyldigheter vad gäller 

löner och sociala avgifter och kommer att göra det möjligt att sätta stopp för nuvarande 

metoder där transportoperatörerna går i konkurs och lägger ned dotterbolag utan att ha 

betalat ut innestående löner till förarna och sociala avgifter till medlemsstaterna. 

 

Ändringsförslag  165 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 - led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används. 

Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. 

För att uppfylla kravet i artikel 3.1 c ska ett 

företag varaktigt kunna uppfylla sina 

finansiella skyldigheter under 

räkenskapsåret. Företaget ska, på grundval 

av årliga räkenskaper som har bestyrkts av 

en revisor eller annan vederbörligen 

ackrediterad person, kunna bevisa att det 

varje år förfogar över eget kapital till ett 

värde av minst 9 000 euro om endast ett 

fordon används och minst 5 000 euro för 

varje ytterligare fordon som används som 

väger över 3,5 ton eller 1 000 euro för 

varje ytterligare fordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 

3,5 ton. Företag som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

med fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton 

ska varje år, på grundval av årliga 

räkenskaper som bestyrkts av en revisor 

eller annan vederbörligen ackrediterad 

person, visa att de förfogar över eget 

kapital till ett värde av minst 1 800 euro 

om endast ett fordon används, och minst 

900 euro för varje ytterligare fordon som 

används. 

Or. nl 
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Ändringsförslag  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led b 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 7 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. Genom undantag från punkt 1 ska 

den behöriga myndigheten, i avsaknad av 

en attesterad årsredovisning, godkänna att 

ett företag styrker sin finansiella ställning 

genom ett intyg, exempelvis en 

bankgaranti, ett dokument som utfärdas av 

ett finansinstitut för att etablera tillgång till 

kredit i företagets namn, eller något annat 

bindande dokument som styrker att 

företaget förfogar över det belopp som 

anges i första stycket punkt 1. 

2. Genom undantag från punkt 1 ska 

den behöriga myndigheten, i avsaknad av 

en attesterad årsredovisning, godkänna att 

ett företag styrker sin finansiella ställning 

genom ett intyg, exempelvis en 

bankgaranti, ett försäkringsbrev, ett 

dokument som utfärdas av ett finansinstitut 

för att etablera tillgång till kredit i 

företagets namn, eller något annat 

bindande dokument som styrker att 

företaget förfogar över det belopp som 

anges i första stycket punkt 1. 

Or. hu 

Ändringsförslag  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 6a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 8 – punkt 5 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (6a) Artikel 8.5 ska ändras på följande 

sätt: 

Medlemsstater får främja att det med 

tioårsintervaller anordnas fortbildning om 

de ämnen som anges i bilaga I för att se till 

att transportansvariga är medvetna om 

utvecklingen inom sektorn. 

”Medlemsstater får främja att det med 

treårsintervaller anordnas fortbildning om 

de ämnen som anges i bilaga I för att se till 

att den eller de personer som avses i 

artikel 8.1 är tillräckligt medvetna om 

utvecklingen inom sektorn.” 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Ändringsförslag  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 8 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) I artikel 12.2 ska andra stycket 

utgå. 

(8) I artikel 12.2 ska andra stycket 

ersättas med följande: 

 ”Medlemsstaterna ska genomföra 

kontroller minst vart tredje år för att 

säkerställa att företagen uppfyller kraven 

i artikel 3.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  169 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 8 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) I artikel 12.2 ska andra stycket 

utgå. 

(8) Artikel 12.2 ska ersättas med 

följande: 

 ”Medlemsstaterna ska genomföra 

kontroller minst vart tredje år för att 

säkerställa att företagen uppfyller kraven 

i artikel 3.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  170 

Karima Delli, Terry Reintke 
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för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 8a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) Medlemsstaterna ska genomföra 

kontroller minst vart tredje år för att 

säkerställa att företagen uppfyller kraven 

i artikel 3. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 8a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (8a) Artikel 12.2 första stycket ska 

ändras enligt följande:  

2. Till och med den 31 december 

2014 ska medlemsstaterna genomföra 

kontroller minst vart femte år för att 

säkerställa att företagen uppfyller kraven i 

artikel 3. 

”2. Medlemsstaterna ska genomföra 

kontroller minst vartannat år för att 

säkerställa att företagen uppfyller kraven i 

artikel 3.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=EN) 

 

Ändringsförslag  172 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt) 
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Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) Punkt 1 ska ändras på följande 

sätt: 

 1. För att säkerställa genomförandet 

av denna förordning, särskilt 

artiklarna 11-14 och 26, ska varje 

medlemsstat föra ett nationellt 

elektroniskt register över de 

vägtransportföretag som av en behörig 

myndighet utsedd av medlemsstaten har 

beviljats tillstånd att bedriva yrkesmässig 

trafik. Uppgifterna i detta register ska 

behandlas under överinseende av den 

offentliga myndighet som har utsetts för 

detta. Relevanta uppgifter i det nationella 

elektroniska registret ska vara tillgängliga 

i realtid för alla behöriga myndigheter i 

den berörda medlemsstaten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-a) Följande punkt ska införas: 

 ”1a. För en effektivare 

gränsöverskridande tillämpning och för 

riktade kontroller ska uppgifterna i de 

nationella elektroniska registren vara 

tillgängliga i realtid för samtliga 

medlemsstaters behöriga 

kontrollmyndigheter. 

 Det europeiska arbetsmarknadsverket ska 

ansvara för övervakning av och åtkomst 
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till uppgifterna i de nationella 

elektroniska registren.” 

Or. en 

Motivering 

De behöriga kontrollmyndigheternas åtkomst i realtid till uppgifter i nationella elektroniska 

register är en förutsättning för bättre genomdrivande. En svart lista, på samma sätt som för 

luftfartssektorn, skulle bidra till att företag som inte uppfyller lagstiftningskraven hindras från 

att bedriva internationella transporter. Dessa frågor bör skötas av den europeiska 

arbetsmarknadsmyndighet som är tänkt att inrättas före slutet av 2018, i enlighet med 

ordförande Junckers tal om tillståndet i unionen. 

 

Ändringsförslag  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Följande leden g, h, i och j ska 

läggas till: 

i) Följande led g, h, i, j och k ska 

läggas till: 

Or. en 

Ändringsförslag  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 - led 11 - led a - led i - inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Följande leden g, h, i och j ska 

läggas till: 

i) Följande leden g och h ska läggas 

till: 

Or. es 

 

Ändringsförslag  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led ga (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ga) Följande uppgifter om varje 

anställd, inbegripet mobil personal: 

namn, nationalitet, hemvistmedlemsstat, 

medlemsstat där anställningsavtalet har 

registrerats, medlemsstat där 

socialförsäkringsavgifterna betalas samt 

socialförsäkringsnummer eller nationellt 

försäkringsnummer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led gb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 gb) Sammanlagda tillgångar, skulder, 

eget kapital och omsättningen under de 

senaste två åren. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led gc (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 gc) Företagets riskvärdering i enlighet 

med artikel 9 i direktiv 2006/22/EG. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) Antalet anställda. h) Antalet anställda, deras namn, 

nationalitet, hemvistland, medlemsstat för 

sociala avgifter och 

socialförsäkringsnummer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) Antalet anställda. h) Antalet anställda i företaget under 

det föregående kalenderåret. 

Or. pl 

Motivering 

Genom att en referensperiod anges blir bestämmelsen tydligare ur rättsligt hänseende. 
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Ändringsförslag  181 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ha) Följande uppgifter om varje 

anställd, inberäknat mobil personal: 

namn, nationalitet, hemvistmedlemsstat, 

medlemsstat där anställningsavtalet har 

registrerats, medlemsstat där 

socialförsäkringsavgifterna betalas samt 

socialförsäkringsnummer eller nationellt 

försäkringsnummer. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 - led 11 - led a - led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 - punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Sammanlagda tillgångar, skulder, 

eget kapital och omsättningen under de 

senaste två åren. 

utgår 

Or. es 

 

Ändringsförslag  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 
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1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led ja (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ja) Följande uppgifter om företagets 

förare: namn, nationalitet, hemvistland, 

medlemsstat där anställningsavtalet har 

registrerats, medlemsstat där 

socialförsäkringsavgifterna betalas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Sammanlagda tillgångar, skulder, 

eget kapital och omsättningen under de 

senaste två åren. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

i) Sammanlagda tillgångar, skulder, 

eget kapital och omsättningen under de 

senaste två åren. 

i) Attesterade årliga räkenskaper 

eller andra handlingar som styrker 

företagets ekonomiska resurser, av det 

slag som avses i artikel 7.2. 

Or. pl 
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Motivering 

Det kan ifrågasättas hur relevant det är att uppvisa de uppgifter som kommissionen föreslår. 

Det är svårt att se hur dessa uppgifter skulle förbättra uppfyllandet av bestämmelserna om 

rätten att yrkesmässigt bedriva trafik. Därför föreslås det att man i stället ska beakta 

uppgifter om handlingar som verkligen styrker företagets ekonomiska resurser. 

 

Ändringsförslag  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 - led 11 - led a - led i 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

j) Företagets riskvärdering i enlighet 

med artikel 9 i direktiv 2006/22/EG. 

utgår 

Or. es 

 

Ändringsförslag  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led ia (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ia) Följande led ska läggas till som 

led ca: 

 ”ca) Namn och alla relevanta uppgifter 

om de vägtransportföretag som tidigare 

drevs av de trafikansvariga.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led a – led ii 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får välja att bevara de 

uppgifter som avses i första stycket e–j i 

separata register. Berörda uppgifter ska i så 

fall, direkt eller på begäran, göras 

tillgängliga för samtliga behöriga 

myndigheter i medlemsstaten i fråga. 

Begärda uppgifter ska lämnas inom fem 

arbetsdagar efter det att begäran har 

mottagits. De uppgifter som avses i första 

stycket a–d ska vara tillgängliga för 

allmänheten, i enlighet med de relevanta 

bestämmelserna om skydd av 

personuppgifter. 

Medlemsstaterna får välja att bevara de 

uppgifter som avses i första stycket e–j i 

separata register. Berörda uppgifter ska i så 

fall direkt göras tillgängliga för samtliga 

behöriga myndigheter i medlemsstaten i 

fråga. Begärda uppgifter ska lämnas inom 

fem arbetsdagar efter det att begäran har 

mottagits. De uppgifter som avses i första 

stycket a–d ska vara tillgängliga för 

allmänheten, i enlighet med de relevanta 

bestämmelserna om skydd av 

personuppgifter. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 - led 11 - led a - led ii 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 - punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna får välja att bevara de 

uppgifter som avses i första stycket e–j i 

separata register. Berörda uppgifter ska i så 

fall, direkt eller på begäran, göras 

tillgängliga för samtliga behöriga 

myndigheter i medlemsstaten i fråga. 

Begärda uppgifter ska lämnas inom fem 

arbetsdagar efter det att begäran har 

mottagits. De uppgifter som avses i första 

stycket a–d ska vara tillgängliga för 

allmänheten, i enlighet med de relevanta 

bestämmelserna om skydd av 

personuppgifter. 

Medlemsstaterna får välja att bevara de 

uppgifter som avses i första stycket e–h i 

separata register. Berörda uppgifter ska i så 

fall, direkt eller på begäran, göras 

tillgängliga för samtliga behöriga 

myndigheter i medlemsstaten i fråga. 

Begärda uppgifter ska lämnas inom fem 

arbetsdagar efter det att begäran har 

mottagits. De uppgifter som avses i första 

stycket a–d ska vara tillgängliga för 

allmänheten, i enlighet med de relevanta 

bestämmelserna om skydd av 

personuppgifter. 
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Or. es 

 

Ändringsförslag  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 punkt 1 – led 11 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Punkt -1 läggs till enligt nedan: 

 ”För en effektivare övervakning av 

gränsöverskridande verkställighet ska 

uppgifterna i de nationella elektroniska 

registren vara lätt åtkomliga och i realtid 

för behöriga myndigheter i alla 

medlemsstater.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led aa (nytt) 

1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led c 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 aa) Artikel 16 – punkt 2 – led c ska 

ändras på följande sätt: 

c) Namn på de trafikansvariga som 

har utsetts och uppfyller villkoren i fråga 

om gott anseende och yrkeskunnande, eller 

i förekommande fall, en legal företrädares 

namn. 

”c) Namn på de trafikansvariga som 

har utsetts och uppfyller villkoren i fråga 

om gott anseende och yrkeskunnande, eller 

i förekommande fall, en legal företrädares 

namn. Namn på de företag som tidigare 

drevs av de trafikansvariga.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=SV) 
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Ändringsförslag  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led ab (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 – led c 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 ab) Artikel 16 – punkt 2 – led c ska 

ändras på följande sätt: 

c) Namn på de trafikansvariga som 

har utsetts och uppfyller villkoren i fråga 

om gott anseende och yrkeskunnande, eller 

i förekommande fall, en legal företrädares 

namn. 

”c) Namn på de trafikansvariga som 

har utsetts och uppfyller kraven i artikel 3 

angående gott anseende och 

yrkeskunnande, eller i förekommande fall, 

en legal företrädares namn.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Ändringsförslag  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led ba (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 5 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (ba) Punkt 5 ska ersättas med följande: 

5. Utan att det påverkar tillämpningen av 

punkterna 1 och 2 ska medlemsstaterna 

vidta nödvändiga åtgärder för att se till att 

de nationella elektroniska registren är 

sammankopplade och tillgängliga på 

gemenskapsnivå genom nationella 

kontaktpunkter enligt artikel 18. 

Tillgängligheten genom nationella 

kontaktpunkter och sammankoppling ska 

vara genomförd senast den 31 december 

”5. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 

åtgärder för att se till att de nationella 

elektroniska registren är sammankopplade 

och fungerar tillsammans i hela unionen, 

och att de är kopplade till den portal som 

avses i förordning (EU) nr. 165/2014, på 

ett sätt som gör att de uppgifter som avses i 

punkt 2 är direkt tillgängliga för alla 

behöriga myndigheter och alla 

kontrollorgan i alla medlemsstaterna.” . 
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2012 på ett sätt som gör att varje 

medlemsstats behöriga myndighet har 

åtkomst till samtliga medlemsstaters 

nationella elektroniska register. 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Ändringsförslag  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led bb (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 16 – punkt 6 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (bb) Punkt 6 ska ersättas med följande: 

6. De gemensamma bestämmelserna 

för genomförandet av punkt 5, till 

exempel gällande formatet för de 

uppgifter som utbyts, de tekniska 

förfarandena för elektronisk åtkomst till 

de andra medlemsstaternas nationella 

elektroniska register och för främjande av 

dessa registers interoperabilitet med 

andra berörda databaser, ska antas av 

kommissionen i enlighet med det 

rådgivande förfarande som avses i artikel 

25.2, och för första gången före den 31 

december 2010. I de gemensamma 

bestämmelserna ska fastställas vilken 

myndighet som ansvarar för åtkomst, 

vidare användning och uppdatering av 

uppgifterna efter åtkomst och de ska i 

detta syfte innefatta regler för loggning 

och tillsyn av uppgifterna. 

”6. Kommissionen ska ges befogenhet 

att anta delegerade akter i enlighet med 

artikel 24 med avseende på att fastställa 

och uppdatera gemensamma 

bestämmelser för att säkerställa 

fullständig sammankoppling och 

interoperabilitet för de nationella 

elektroniska registren, dels inbördes, dels 

med den portal som avses i förordning 

(EU) nr 165/2004, på så sätt att en 

behörig myndighet eller ett behörigt 

kontrollorgan i vilken medlemsstat som 

helst har direkt åtkomst till övriga 

medlemsstaters nationella elektroniska 

register i enlighet med vad som föreskrivs 
i punkt 5. Sådana gemensamma 

bestämmelserna inbegriper regler om 

formatet för de uppgifter som utbyts, de 

tekniska förfarandena för elektronisk 

åtkomst till de andra medlemsstaternas 

nationella elektroniska register, dessa 

registers interoperabilitet samt särskilda 

regler om åtkomst till uppgifter, loggning 

och tillsyn av uppgifterna. ” 

Or. it 
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Ändringsförslag  195 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 11a) För att säkerställa att alla EU-

regler för mobila arbetstagare genomförs 

på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt ska 

det europeiska arbetsmarknadsverket 

ansvara för inspektionen och 

efterlevnaden av reglerna. Det ska 

tillhandahålla operativt och rättsligt stöd 

till medlemsstaterna samt till 

arbetsmarknadens parter och arbetstagare 

när det gäller genomförandet av 

sociallagstiftning och vidta EU-

omfattande inspektioner. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 11 – led -a (nytt) 

1071/2009 

Artikel 16 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -a) Led 2 ska ändras på följande sätt: 

2. Nationella elektroniska register ska 

åtminstone innehålla följande 

uppgifter:a)Företagets namn och rättsliga 

status.b)Etableringsställets adress.c)Namn 

på de trafikansvariga som har utsetts och 

uppfyller villkoren i fråga om gott 

anseende och yrkeskunnande, eller i 

förekommande fall, en legal företrädares 

namn.d)Typ av tillstånd, antal fordon som 

”2. Nationella elektroniska register ska 

åtminstone innehålla följande uppgifter: a) 

Företagets namn och rättsliga status. b) 

Etableringsställets adress. c) Namn på de 

trafikansvariga som har utsetts och 

uppfyller villkoren i fråga om gott 

anseende och yrkeskunnande, eller i 

förekommande fall, en legal företrädares 

namn. d) Typ av tillstånd, antal fordon som 



 

PE616.759v01-00 96/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

tillståndet omfattar och i förekommande 

fall gemenskapstillståndets och de 

bestyrkta kopiornas serienummer.e)Antal, 

kategori och typ av allvarliga överträdelser 

enligt artikel 6.1 b vilka har resulterat i en 

fällande dom eller en sanktion under de 

senaste två åren.f)Namnet på personer som 

har förklarats olämpliga att leda ett 

företags transportverksamhet, så länge som 

dessa personers goda anseende inte har 

återupprättats i enlighet med artikel 6.3, 

samt tillämpliga åtgärder för 

återupprättande.För tillämpningen av led e 

får medlemsstaterna under tiden till och 

med den 31 december 2015 välja att endast 

låta det nationella elektroniska registret 

omfatta de allvarligaste överträdelserna 

enligt bilaga IV. 

tillståndet omfattar och i förekommande 

fall gemenskapstillståndets och de 

bestyrkta kopiornas serienummer. e) Antal, 

kategori och typ av allvarliga överträdelser 

enligt artikel 6.1 b vilka har resulterat i en 

fällande dom eller en sanktion under de 

senaste två åren. f) Namnet på personer 

som har förklarats olämpliga att leda ett 

företags transportverksamhet, så länge som 

dessa personers goda anseende inte har 

återupprättats i enlighet med artikel 6.3, 

samt tillämpliga åtgärder för 

återupprättande. För tillämpningen av led e 

får medlemsstaterna under tiden till och 

med den 31 december 2015 välja att endast 

låta det nationella elektroniska registret 

omfatta de allvarligaste överträdelserna 

enligt bilaga IV. 

 För en effektiv gränsöverskridande 

tillämpning ska uppgifterna i de 

nationella elektroniska registren vara 

tillgängliga i realtid för samtliga 

medlemsstaters behöriga myndigheter.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=SV) 

 

Ändringsförslag  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 12 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 18 – led 3a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. I syfte att underlätta samarbetet 

mellan myndigheterna och utbytet av god 

kontrollpraxis ska medlemsstaterna 

arbeta tillsammans med forumet för 

bekämpning av odeklarerat arbete och det 

europeiska arbetsmarknadsverket. 
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Or. fr 

 

Ändringsförslag  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 12 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 18 – punkt 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

4. Om den anmodade medlemsstaten 

anser att begäran inte är tillräckligt 

motiverad ska den informera den 

ansökande medlemsstaten om detta inom 

tio arbetsdagar. Den ansökande 

medlemsstaten ska ytterligare motivera sin 

begäran. Om detta inte är möjligt kan 

begäran avvisas av medlemsstaten. 

4. När det gäller punkterna 1 och 2, 

om den anmodade medlemsstaten anser att 

begäran inte är tillräckligt motiverad ska 

den informera den ansökande 

medlemsstaten om detta inom fem 

arbetsdagar. Den ansökande medlemsstaten 

ska ytterligare motivera sin begäran och de 

berörda medlemsstaterna ska diskutera 

med varandra i syfte att finna en lösning 

på alla problem. Om detta inte är möjligt 

kan begäran avvisas av den anmodade 

medlemsstaten. I sådana fall kan den 

ansökande medlemsstaten hänskjuta 

klagomålet till kommissionen, som får 

vidta nödvändiga åtgärder när så är 

lämpligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  199 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 12 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 18 – punkt 5 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

5. När det är svårt eller omöjligt att 

tillmötesgå en begäran om information 

eller att genomföra kontroller, inspektioner 

5. När det är svårt eller omöjligt att 

tillmötesgå en begäran om information 

eller att genomföra kontroller, inspektioner 
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eller utredningar, ska den berörda 

medlemsstaten informera den ansökande 

medlemsstaten om detta inom tio 

arbetsdagar, och motivera detta. De 

berörda medlemsstaterna ska diskutera 

med varandra i syfte att finna en lösning på 

alla problem. 

eller utredningar, ska den berörda 

medlemsstaten informera den ansökande 

medlemsstaten om detta inom tio 

arbetsdagar, och motivera detta. De 

berörda medlemsstaterna ska samarbeta 

och diskutera med varandra i syfte att finna 

en lösning på alla problem. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 12 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 18 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Som svar på en begäran enligt 

punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den 

begärda informationen och utföra de 

kontroller, inspektioner och utredningar på 

plats som krävs inom 25 arbetsdagar från 

och med mottagandet av begäran, såvida de 

inte i enlighet med punkterna 4 och 5 har 

informerat den ansökande medlemsstaten 

om att ansökan inte är tillräckligt 

motiverad eller att det är omöjligt eller 

problematiskt. 

6. Som svar på en begäran enligt 

punkt 3 ska medlemsstaterna lämna den 

begärda informationen och utföra de 

kontroller, inspektioner och utredningar på 

plats som krävs inom 15 arbetsdagar från 

och med mottagandet av begäran, såvida de 

berörda medlemsstaterna inte gemensamt 

har kommit överens om någon annan 

tidsfrist. Om detta inte är möjligt kan 

begäran avvisas av medlemsstaten. I 

sådana fall kan den ansökande 

medlemsstaten hänskjuta klagomålet till 

kommissionen, som får vidta nödvändiga 

åtgärder när så är lämpligt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 12 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 18 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. Medlemsstaterna ska genomföra 

gränsöverskridande kontroller av 

närstående transportföretag (moderbolag 

–dotterbolag) för att upptäcka 

oproportionerlig överföring av vinster 

eller underfaktureringsbrott. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  202 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 12 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 9a. En gemenskapens förteckning 

över transportoperatörer som inte 

uppfyller de relevanta rättsliga kraven ska 

offentliggöras för att säkerställa största 

möjliga insyn. Denna förteckning ska 

grunda sig på gemensamma kriterier som 

utarbetats på gemenskapsnivå och 

granskas årligen av det europeiska 

arbetsmarknadsverket. De 

transportoperatörer som finns med på 

gemenskapens förteckning ska förbjudas 

att bedriva verksamhet. De 

verksamhetsförbud som finns med på 

gemenskapens förteckning ska tillämpas 

inom medlemsstaternas hela territorium. I 

undantagsfall ska medlemsstaterna 

tillåtas att vidta ensidiga åtgärder. I en 

nödsituation, och när de ställs inför 

oförutsedda säkerhetsproblem, ska 

medlemsstaterna ha möjlighet att 

omedelbart utfärda ett verksamhetsförbud 

på deras eget territorium. 

Or. en 



 

PE616.759v01-00 100/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

Motivering 

Luftfartssektorn har en svart lista över flygbolag som inte uppfyller säkerhetskraven. 

Företagen på denna lista är förbjudna att bedriva verksamhet så länge de är upptagna på 

listan. Med tanke på att efterlevnaden av reglerna inom vägtransportsektorn är nära kopplad 

till trafiksäkerheten, borde en likadan lista införas så snart som möjligt och ställas under det 

europeiska arbetsmarknadsverkets ansvar. 

 

Ändringsförslag  203 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 16 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 26 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(16) I artikel 26 ska följande punkter 

läggas till som punkterna 3, 4 och 5: 

utgår 

”3. Medlemsstaterna ska varje år 

utarbeta en rapport om användningen av 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton, eller 

fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton, på deras territorium, och 

vidarebefordra den till kommissionen 

senast den 30 juni året efter 

rapporteringsperiodens slut.Denna 

rapport ska innehålla uppgifter om 

 

a) antalet tillstånd som utfärdats till 

operatörer som yrkesmässigt bedriver 

godstransporter på väg endast med hjälp 

av motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton, 

 

b) antalet fordon med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton som är registrerade i medlemsstaten 

under varje kalenderår, 

 

c) det sammanlagda antalet fordon 

med en högsta tillåten totalvikt som inte 

överstiger 3,5 ton som är registrerade i 
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medlemsstaten från och med den 31 

december varje år, 

d) den beräknade andelen 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 

ton i den sammanlagda 

vägtransportverksamheten för alla fordon 

som är registrerade i medlemsstaten, 

fördelat på nationella transporter, 

internationella transporter och 

cabotagetransporter. 

 

4. På grundval av de uppgifter som 

inhämtats av kommissionen enligt punkt 3 

och av ytterligare uppgifter, ska 

kommissionen, senast den 31 december 

2024, lägga fram en rapport för 

Europaparlamentet och rådet om 

utvecklingen av det sammanlagda antalet 

motorfordon med en högsta tillåten 

totalvikt på högst 3,5 ton eller 

fordonskombinationer med en högsta 

tillåten totalvikt på högst 3,5 ton som 

utför nationella och internationella 

vägtransporter. På grundval av denna 

rapport ska kommissionen bedöma 

huruvida det är nödvändigt att föreslå 

ytterligare åtgärder. 

 

5. Medlemsstaterna ska varje år 

rapportera till kommissionen om de 

begäranden om information som görs av 

dem enligt artikel 18.3 och 18.4, om de 

svar som inkommit från andra 

medlemsstater och om de åtgärder som de 

har vidtagit på grundval av den 

information som har lämnats.” 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 
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1072/2009 

Artikel 1 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Transporter av tomma containrar eller 

pallar ska betraktas som transport av gods 

för annans räkning, om de är föremål för 

ett transportavtal. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Transporter av tomma containrar eller 

pallar ska betraktas som transport av gods 

för annans räkning, om de är föremål för 

ett transportavtal. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  206 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Transporter av tomma containrar eller 

pallar ska betraktas som transport av gods 

för annans räkning, om de är föremål för 

ett transportavtal. 

Transporter av tomma containrar eller 

pallar ska inte betraktas som internationell 

transport av gods för annans räkning som 

avses i kapitel III. 



 

AM\1144073SV.docx 103/147 PE616.759v01-00 

 SV 

Or. en 

Motivering 

Cabotage på tillfällig basis och med klar koppling till en genuin internationell transport kan 

bidra till ökad transporteffektivitet och färre onödiga tomkörningar. Det nuvarande 

cabotagesystemet missbrukas av företag som sysslar med systematiskt cabotage, som måste 

förhindras för att säkerställa likvärdiga villkor. Därför bör internationella transportföretag 

inte ges tillstånd att bedriva transporter med enbart tomma containrar eller pallar. 

 

Ändringsförslag  207 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Transporter av tomma containrar eller 

pallar ska betraktas som transport av gods 

för annans räkning, om de är föremål för 

ett transportavtal. 

Vid tillämpningen av kapitel III om 

cabotagetransport ska transporter av 

tomma containrar eller pallar inte betraktas 

som transport av gods för annans räkning. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  208 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 I artikel 1 ska följande punkt läggas till: 

 1a) ”Denna förordning ska också 

gälla för ankommande eller avgående 

transport av gods på väg inom ramen för 

en del av en kombinerad transport enligt 

vad som fastställs i rådets direktiv 
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92/106/EEG av den 7 december 1992.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  209 

Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a) Artikel 1.2 ska ändras på följande 

sätt: 

2. Vid transporter från en medlemsstat 

till ett tredjeland och omvänt ska denna 

förordning tillämpas på den del av 

transporten som utgörs av transitering 

genom en annan medlemsstats territorium. 

Den ska inte tillämpas på den del av 

transporten som företas på den 

medlemsstats territorium där lastning eller 

lossning sker, så länge som nödvändiga 

avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen 

och det berörda tredjelandet. 

”2. Vid transporter från en medlemsstat 

till ett tredjeland och omvänt ska denna 

förordning tillämpas på den del av 

transporten som utgörs av transitering 

genom en annan medlemsstats territorium. 

Denna transitresa ska omfattas av 

direktivet om utstationerade arbetstagare. 
Den ska inte tillämpas på den del av 

transporten som företas på den 

medlemsstats territorium där lastning eller 

lossning sker, så länge som nödvändiga 

avtal inte har ingåtts mellan gemenskapen 

och det berörda tredjelandet.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Ändringsförslag  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2– led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 1 – punkt 5 – led c 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I artikel 1.5 ska led c utgå. 

Or. fr 

Motivering 

Innevarande förordning (EG) nr 1072/2009 och alla dess bestämmelser måste gälla även för 

vägfordon med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton eller 

fordonskombinationer med en högsta tillåten totalvikt som inte överstiger 3,5 ton som 

används för vägtransporter. 

 

Ändringsförslag  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 2 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar 

transporten från det att varorna tas upp 

vid ett eller flera lastningsställen till dess 

att de levereras till en eller flera 

leveransställen, på det sätt som anges i 

fraktsedeln. 

utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 2 – punkt 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett eller 

flera lastningsställen till dess att de 

levereras till en eller flera leveransställen, 

på det sätt som anges i fraktsedeln. 

”6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett eller 

flera lastningsställen till dess att de 

levereras till en eller flera leveransställen, 

på det sätt som anges i fraktsedeln, med 

huvudsyftet att undvika att lastbilar går 

tomma.” 

Or. fr 

Motivering 

Cabotage får inte bli det ordinarie förfaringssättet för vägtransporter. 

Cabotagetransporternas huvudsakliga syfte bör vara att undvika att resor företas med tomma 

lastbilar. 

 

Ändringsförslag  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 – led a 

1072/2009 

Artikel 2 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett eller 

flera lastningsställen till dess att de 

levereras till en eller flera leveransställen, 

på det sätt som anges i fraktsedeln.” 

”6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett 

lastningsställe till dess att de levereras till 

ett leveransställe, på det sätt som anges i 

fraktsedeln.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 2 – led 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett eller 

flera lastningsställen till dess att de 

levereras till en eller flera leveransställen, 

på det sätt som anges i fraktsedeln.” 

”6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett 

lastningsställe till dess att de levereras till 

ett leveransställe, på det sätt som anges i 

fraktsedeln.” 

Or. en 

Motivering 

Cabotage på tillfällig basis och med klar koppling till en genuin internationell transport till 

eller från den medlemsstat där en transportoperatör är etablerad kan bidra till ökad 

transporteffektivitet och färre onödiga tomkörningar, men dagens cabotagesystem missbrukas 

av företag som sysslar med systematiskt cabotage av ”nomadförare”. Sådant systematiskt 

cabotage måste förhindras. 

 

Ändringsförslag  215 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 2 – punkt 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

”6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett eller 

flera lastningsställen till dess att de 

levereras till en eller flera leveransställen, 

på det sätt som anges i fraktsedeln. 

6. cabotagetransport: yrkesmässiga, 

tillfälliga inrikestransporter i en 

värdmedlemsstat, som omfattar transporten 

från det att varorna tas upp vid ett 

lastningsställe till dess att de levereras till 

ett leveransställe, på det sätt som anges i 

fraktsedeln.” 

Or. fr 
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Ändringsförslag  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 3 ska ersättas med 

följande: 

Allmän princip ”Allmän princip 

För internationella transporter krävs 

innehav av ett gemenskapstillstånd och, om 

föraren är medborgare i ett tredjeland, ett 

sådant tillstånd i kombination med ett 

förartillstånd. 

För internationella transporter krävs 

innehav av en smart färdskrivare i 

enlighet med kapitel II i 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 165/2014*, ett 

gemenskapstillstånd och, om föraren är 

medborgare i ett tredjeland, ett sådant 

tillstånd i kombination med ett 

förartillstånd.” 

 __________________ 

 * Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 

februari 2014 om färdskrivare vid 

vägtransporter, om upphävande av rådets 

förordning (EEG) nr 3821/85 om 

färdskrivare vid vägtransporter och om 

ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 561/2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning 

på vägtransportområdet (EUT L 60, 

28.2.2014, s. 1). 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Motivering 

Smarta färdskrivare kommer att underlätta en obligatorisk och automatisk registrering av 

fordonets position vid början och slutet av arbetsdagen och möjliggöra insamling av 

uppgifter om den sammanlagda körtiden i en viss medlemsstat Detta kommer att göra det 
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möjligt att visa överensstämmelse med bestämmelser rörande bl.a. utstationering av 

arbetstagare och cabotage. 

 

Ändringsförslag  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a) Artikel 3 ska ersättas med 

följande: 

För internationella transporter krävs 

innehav av ett gemenskapstillstånd och, om 

föraren är medborgare i ett tredjeland, ett 

sådant tillstånd i kombination med ett 

förartillstånd. 

”För internationella transporter krävs 

innehav av ett gemenskapstillstånd, en 

smart färdskrivare i enlighet med 

förordning (EU) nr. 165/2014 och, om 

föraren är medborgare i ett tredjeland, ett 

sådant tillstånd i kombination med ett 

förartillstånd.” 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:SV:PDF) 

 

Ändringsförslag  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 2a (nytt) 

1072/2009 

Artikel 3 – Allmän princip 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 3 ska ändras på följande 

sätt: 

För internationella transporter krävs 

innehav av ett gemenskapstillstånd och, om 

föraren är medborgare i ett tredjeland, ett 

sådant tillstånd i kombination med ett 

”För internationella transporter krävs 

innehav av en smart färdskrivare i 

enlighet med kapitel II i förordning (EU) 

nr 165/2014, ett gemenskapstillstånd och, 
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förartillstånd. om föraren är medborgare i ett tredjeland, 

ett sådant tillstånd i kombination med ett 

förartillstånd.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=SV) 

 

Ändringsförslag  219 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 - led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) Punkt 2 ska ersättas med följande: utgår 

”2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum.” 

 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra upp till tre 

cabotagetransporter efter en internationell 

transport från en annan medlemsstat eller 

ett tredjeland till värdmedlemsstaten. Den 

första lastningen av last inom ramen för 

en cabotagetransport kan inledas från kl. 

00:00 dagen efter den sista lossningen av 

en ankommande internationell transport. 

Den sista lossningen av last inom ramen 

för en cabotagetransport som genomförs 

innan fordonet lämnar 

värdmedlemsstaten ska äga rum inom 7 

dagar från det att den sista lossningen av 

last inom ramen för den ingående 

internationella transporten har ägt rum. 

Inom den tidsgräns som anges i första 

stycket får transporoperatörerna utföra 

några av eller alla de cabotagetransporter 

som tillåts enligt det stycket i vilken 

medlemsstat som helst under 

förutsättning att dessa begränsas till en 

cabotagetransport per medlemsstat inom 

tre dagar efter den olastade inresan till 

den medlemsstatens territorium. 

Cabotageperioden slutar kl. 24.00 på den 

sjunde dagen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 24 timmar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

 Vägtransportföretag ska inte ha rätt att 

utföra cabotagetransporter med samma 

fordon, eller om det är fråga om ett 

fordonståg, med dess motorfordon, i 

värdmedlemsstaten inom sju dagar från 

utgången av den 24-timmars period som 

avses i första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 
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cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 1 dag från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

 Vägtransportföretag ska inte ha rätt att 

utföra cabotagetransporter med samma 

fordon, eller om det är fråga om ett 

fordonståg, dess motorfordon, i 

värdmedlemsstaten inom sju dagar från 

utgången av den 1-dagsperiod som avses i 

första stycket. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, inte ha rätt att med samma 

fordon, eller om det är fråga om 

fordonståg, med dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  224 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 3 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för denna ingående internationella 

transport, föremål för ett transportavtal, 
har ägt rum. Detta fordon ska inte ha rätt 

att utföra cabotagetransporter i samma 

värdmedlemsstat inom 7 dagar efter det 

att cabotagetransporten har avslutats. 

Or. en 

Motivering 

För att förebygga systematiskt cabotage bör transportoperatörens cabotagtransporter följas 

av en karensfas innan de får utföra andra cabotagetransporter i samma medlemsstat. 

 

Ändringsförslag  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 
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Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten. 

Den sista lossningen av last inom ramen 

för en cabotagetransport som genomförs 

ska äga rum inom tre dagar från det att den 

sista lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

 De fordon som avses i första stycket i 

denna punkt ska återvända till 

ursprungsmedlemsstaten senast två 

veckor efter det att fordonet lämnat den 

medlemsstaten. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 
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dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten, i 

syfte att undvika en tom återresa. Den 

sista lossningen av last inom ramen för den 

enda tillåtna cabotagetransport som 

genomförs ska äga rum inom 3 dagar från 

det att den sista lossningen i 

värdmedlemsstaten inom ramen för den 

ingående internationella transporten har ägt 

rum. 

Or. fr 

Motivering 

Cabotagetransporter bör användas sparsamt och vara begränsade till en enda transport som 

ska äga rum inom högst tre dagar i syfte att undvika illojal konkurrens mellan transportörer. 

Cabotage får inte bli det ordinarie förfaringssättet för vägtransporter. Cabotagetransporter 

ska bara vara ett sätt att tillmötesgå miljökrav och krav på ekonomisk lönsamhet inom den 

internationella transporten genom att göra det möjligt att undvika att lastbilar går tomma. 

 

Ändringsförslag  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 6 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 
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transporten har ägt rum. transporten har ägt rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 7 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

Or. pl 

Motivering 

Enligt vitböckerna bör det i EU ske en stegvis liberalisering av cabotagetransporterna. 

Därför föreslås det att den period inom vilken cabotagetransporter ska kunna genomföras ska 

ligga kvar på sju dagar, utan att någon övre gräns för antalet sådana transporter fastställs, 

något som vore svårt att kontrollera. 

Ändringsförslag  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. Efter en internationell 

godstransport till eller från den 

medlemsstat där transportoperatören är 

etablerad ska operatören, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten. 

Den sista lossningen av last inom ramen 

för en cabotagetransport som genomförs 

ska äga rum inom 48 timmar från det att 

den sista lossningen i värdmedlemsstaten 

inom ramen för denna ingående 

internationella transport, föremål för ett 

transportavtal, har ägt rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 
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cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 7 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  231 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 7 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  232 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 - led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 3 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  233 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 5 dagar från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 

2. En transportoperatör som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en annan 

medlemsstat eller ett tredjeland till en 

värdmedlemsstat ska, så snart godset 

levererats, ha rätt att med samma fordon, 

eller om det är fråga om fordonståg, med 

dess motorfordon, utföra 

cabotagetransporter i värdmedlemsstaten 

eller i angränsande medlemsstater. Den 

sista lossningen av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs ska äga 

rum inom 1 dag från det att den sista 

lossningen i värdmedlemsstaten inom 

ramen för den ingående internationella 
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transporten har ägt rum. transporten har ägt rum. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Följande punkt 2a ska läggas till: 

 ”2a. All cabotagetransport bör ersättas 

i enlighet med gällande bestämmelser i 

den medlemsstat där cabotagetransporten 

äger rum eller inom ramen för en 

utstationering. Cabotagetransporter som 

enligt den tidigare tolkningen var 

undantagna från värdmedlemsstatens 

lagstiftning ska således vara förbjudna. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 - led 5 - led a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Utgångspunkten för dessa 

transporter ska vara att de ska återvända 

till den medlemsstat där företaget är 

etablerat. 

Or. es 



 

PE616.759v01-00 122/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

Ändringsförslag  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led b 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en 

utlandsetablerad transportoperatör ska 

endast anses förenliga med denna 

förordning om transportföretaget kan 

uppvisa tydliga bevis för den föregående 

internationella transporten. 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat 

transportföretag ska endast anses förenliga 

med denna förordning om 

transportföretaget kan uppvisa tydliga 

bevis för den föregående internationella 

transporten och för varje påföljande 

cabotagetransport som därefter har 

utförts med en fraktsedel. Fraktsedlarna 

bör finnas tillgängliga i fordonet. 

 Varje fraktsedel ska innehålla 

registreringsnummer för det motorfordon 

och den släpvagn som används. 

Fraktsedeln kan uppvisas elektroniskt i ett 

strukturerat format som kan ändras efter 

hand och som kan användas direkt för att 

lagra och bearbeta informationen i 

datorer, exempelvis eCMR.* 

 Inga ytterligare handlingar ska krävas 

som bevis för att de villkor som fastställs i 

denna artikel har uppfyllts. 

 Uppgifter om de föregående 28 dagarna 

ska bevaras. Uppgifterna bör bevaras hos 

företaget. Under en vägkontroll ska 

förarna tillåtas ta kontakt med företagets 

huvudkontor, den trafikansvarige eller 

andra personer eller organ som kan 

tillhandahålla fraktsedlarna för de 

föregående 28 dagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led b 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad 

transportoperatör ska endast anses 

förenliga med denna förordning om 

transportföretaget kan uppvisa tydliga 

bevis för den föregående internationella 

transporten. 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad 

transportoperatör ska anses förenliga med 

denna förordning endast om 

transportföretaget kan uppvisa tydliga 

bevis för den föregående internationella 

transporten till eller från den medlemsstat 

där transportoperatören är etablerad och 

om värdet på transportavtalet för den 

föregående internationella transporten 

inte är uppenbart lägre än det 

kombinerade värdet på transportavtalen 

för cabotagetransporterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led b 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad 

transportoperatör ska endast anses 

förenliga med denna förordning om 

transportföretaget kan uppvisa tydliga 

bevis för den föregående internationella 

transporten. 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad 

transportoperatör ska inte anses vara 

förenliga med denna förordning.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  239 

Helga Stevens 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 - led b 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad 

transportoperatör ska endast anses 

förenliga med denna förordning om 

transportföretaget kan uppvisa tydliga 

bevis för den föregående internationella 

transporten. 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 

en värdmedlemsstat av en utlandsetablerad 

transportoperatör ska endast anses 

förenliga med denna förordning om 

transportföretaget kan uppvisa tydliga 

bevis för att den föregående internationella 

transporten verkligen har utförts. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ba) Följande punkt ska införas: 

 ”3a. De behöriga myndigheterna i 

värdmedlemsstaten för 

cabotagetranporten ska som bevis för att 

villkoren i denna artikel har uppfyllts 

kontrollera: 

 a) färdskrivaruppgifter för 

innevarande dag och de föregående 56 

dagarna, 

 b) elektroniska fraktsedeluppgifter 

för innevarande dag och de föregående 56 

dagarna, 

 c) den anmälan som avses punkt 1.” 

Or. en 
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Ändringsförslag  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (ba) I artikel 8 ska punkt 4 ersättas med 

följande: 

Inga ytterligare handlingar ska krävas 
som bevis för att de villkor som fastställs i 

denna artikel har uppfyllts. 

”De behöriga myndigheterna i 

värdmedlemsstaten för 

cabotagetranporten kan som bevis för att 

de villkor som fastställs i denna artikel har 

uppfyllts kräva ytterligare handlingar och 

kontrollera uppgifter som rör: 

 a) färdskrivaren 

 b) den elektroniska fraktsedeln.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=sv) 

 

Ändringsförslag  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 4a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De bevis som avses i punkt 3 ska på 

begäran och inom den tid som 

vägkontrollen tar uppvisas för eller 

överlämnas till värdmedlemsstatens 

behörige kontrolltjänsteman. De kan 

uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett 

De bevis som avses i punkt 3 ska finnas 

tillgängliga i fordonet och på begäran och 

inom den tid som vägkontrollen tar 

uppvisas för eller överlämnas till 

värdmedlemsstatens behörige 

kontrolltjänsteman. De kan uppvisas eller 
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strukturerat format som kan ändras efter 

hand och som kan användas direkt för att 

lagra och bearbeta informationen i datorer, 

exempelvis eCMR.* Under 

vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla de bevis som 

avses i punkt 3. 

överlämnas elektroniskt i ett strukturerat 

format som kan ändras efter hand och som 

kan användas direkt för att lagra och 

bearbeta informationen i datorer, 

exempelvis en elektronisk fraktsedel 

(eCMR).* Under vägkontrollerna ska 

förarna tillåtas ta kontakt med sitt 

huvudkontor, den trafikansvarige eller 

andra personer eller organ som kan 

tillhandahålla ytterligare bevis som avses i 

punkt 3. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 4a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De bevis som avses i punkt 3 ska på 

begäran och inom den tid som 

vägkontrollen tar uppvisas för eller 

överlämnas till värdmedlemsstatens 

behörige kontrolltjänsteman. De kan 

uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett 

strukturerat format som kan ändras efter 

hand och som kan användas direkt för att 

lagra och bearbeta informationen i datorer, 

exempelvis eCMR.* Under 

vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla de bevis som 

avses i punkt 3. 

De bevis som avses i punkt 3 ska finnas 

tillgängliga i fordonet och på begäran och 

inom den tid som vägkontrollen tar 

uppvisas för eller överlämnas till 

värdmedlemsstatens behörige 

kontrolltjänsteman. De kan uppvisas eller 

överlämnas elektroniskt i ett strukturerat 

format som kan ändras efter hand och som 

kan användas direkt för att lagra och 

bearbeta informationen i datorer, 

exempelvis eCMR.* Under 

vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla de bevis som 

avses i punkt 3. 

Or. en 
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Ändringsförslag  244 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 4a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

De bevis som avses i punkt 3 ska på 

begäran och inom den tid som 

vägkontrollen tar uppvisas för eller 

överlämnas till värdmedlemsstatens 

behörige kontrolltjänsteman. De kan 

uppvisas eller överlämnas elektroniskt i ett 

strukturerat format som kan ändras efter 

hand och som kan användas direkt för att 

lagra och bearbeta informationen i datorer, 

exempelvis eCMR.* Under 

vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla de bevis som 

avses i punkt 3. 

De bevis som avses i punkt 3 ska på 

begäran och inom den tid som 

vägkontrollen tar uppvisas för 

värdmedlemsstatens behörige 

kontrolltjänsteman. De kan uppvisas eller 

överlämnas elektroniskt i ett strukturerat 

format som kan ändras efter hand och som 

kan användas direkt för att lagra och 

bearbeta informationen i datorer, 

exempelvis eCMR.* Under 

vägkontrollerna ska förarna tillåtas ta 

kontakt med sitt huvudkontor, den 

trafikansvarige eller andra personer eller 

organ som kan tillhandahålla de bevis som 

avses i punkt 3. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

_________________ utgår 

Or. en 

Motivering 

Föråldrad. 
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Ändringsförslag  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led ca (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) Följande punkt ska läggas till: 

 ”4b. För att möjliggöra en effektiv 

kontroll av efterlevnaden av denna 

förordning ska vägtransportföretagen 

skriftligen meddela genom en förklaring 

till de behöriga nationella myndigheterna 

i den medlemsstaten där 

cabotagetransporterna äger rum, senast i 

början av en cabotagetransport på (ett av) 

värdmedlemsstatens officiella språk, eller 

på något annat (några andra) språk som 

godkänns av värdmedlemsstaten, 

relevanta uppgifter som krävs för att 

möjliggöra en effektiv kontroll av 

cabotagetransporter, däribland följande: 

 a) avsändarens personuppgifter, 

 b) cabotagetransportens beräknade 

varaktighet, 

 c) följande uppgifter om varje förare: 

namn, hemvistmedlemsstat, medlemsstat 

där anställningsavtalet har registrerats, 

medlemsstat där 

socialförsäkringsavgifterna betalas, 

socialförsäkringsnummer eller nationellt 

försäkringsnummer.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  247 

Georges Bach 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (5a) Artikel 9 ska ändras på följande 

sätt: 

Artikel 9 ”Artikel 9 

Tillämpliga regler för cabotagetransporter Tillämpliga regler för cabotagetransporter 

1. Utförandet av cabotagetransporter 

ska, om inte annat föreskrivs i 

gemenskapslagstiftningen, omfattas av de 

lagar och andra bestämmelser som gäller i 

värdmedlemsstaten i följande avseenden: 

1. Utförandet av cabotagetransporter 

ska, om inte annat föreskrivs i 

gemenskapslagstiftningen, omfattas av de 

lagar och andra bestämmelser som gäller i 

värdmedlemsstaten i följande avseenden: 

a) Villkor för transportavtal. a) Villkor för transportavtal. 

b) Vikt och mått på vägfordon. b) Vikt och mått på vägfordon. 

c) De krav som ställs på transporter av 

vissa godskategorier, särskilt farligt gods, 

lättförgängliga livsmedel och levande djur. 

c) De krav som ställs på transporter av 

vissa godskategorier, särskilt farligt gods, 

lättförgängliga livsmedel och levande djur. 

d) Kör- och vilotider. d) Kör- och vilotider. 

e) Mervärdesskatt på transporttjänster. e) Mervärdesskatt på transporttjänster. 

Sådana vikter och dimensioner som avses i 

första stycket b får när det är lämpligt 

överskrida dem som tillämpas i den 

medlemsstat där transportföretaget är 

etablerat, men de får under inga 

omständigheter överskrida de gränsvärden 

som värdmedlemsstaten fastställt för 

nationell trafik eller de tekniska egenskaper 

som föreskrivs i det bevis som avses i 

artikel 6.1 i rådets direktiv 96/53/EG av 

den 25 juli 1996 om största tillåtna 

dimensioner i nationell och internationell 

trafik och högsta tillåtna vikter i 

internationell trafik för vissa vägfordon 

som framförs inom gemenskapen. 

(ea) Minimilön och minsta antal 

betalda semesterdagar, i enlighet med vad 

som fastställs i artikel 3.1 stycke 1 led b 

och c i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/71/EG. 

De lagar och andra bestämmelser som 

avses i punkt 1 ska tillämpas på 

utlandsetablerade transportföretag på 

samma villkor som de som tillämpas på 

transportföretag som är etablerade i 

värdmedlemsstaten i syfte att förhindra 

Sådana vikter och dimensioner som avses i 

första stycket b får när det är lämpligt 

överskrida dem som tillämpas i den 

medlemsstat där transportföretaget är 

etablerat, men de får under inga 

omständigheter överskrida de gränsvärden 



 

PE616.759v01-00 130/147 AM\1144073SV.docx 

SV 

diskriminering på grund av nationalitet 

eller etableringsort. 

som värdmedlemsstaten fastställt för 

nationell trafik eller de tekniska egenskaper 

som föreskrivs i det bevis som avses i 

artikel 6.1 i rådets direktiv 96/53/EG av 

den 25 juli 1996 om största tillåtna 

dimensioner i nationell och internationell 

trafik och högsta tillåtna vikter i 

internationell trafik för vissa vägfordon 

som framförs inom gemenskapen. 

 De lagar och andra bestämmelser som 

avses i punkt 1 ska tillämpas på 

utlandsetablerade transportföretag på 

samma villkor som de som tillämpas på 

transportföretag som är etablerade i 

värdmedlemsstaten i syfte att förhindra 

diskriminering på grund av nationalitet 

eller etableringsort.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.ENG&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Motivering 

Syftar till att klargöra att villkoren för utstationering av arbetstagare (minimilön och minsta 

antal betalda semesterdagar) är direkt och fullständigt tillämpliga på alla 

cabotagetransporter från första dagen, eftersom hela transporten äger rum i en 

värdmedlemsstat. 

 

Ändringsförslag  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Följande artikel ska läggas till som 

artikel 8a: 

 ”Elektronisk anmälan 

 Vägtransportföretag ska genom en 
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elektronisk anmälan eller skriftligen före 

varje cabotagetransport se till att de 

behöriga myndigheterna i samtliga 

medlemsstater vederbörligen har 

underrättats om cabotagetransporten och 

att de fått alla relevanta uppgifter som 

krävs för att möjliggöra en effektiv 

kontroll av cabotagetransporter senast vid 

transportens början. Anmälan ska göras 

på ett av de officiella språken i 

värdmedlemsstaten, eller på ett annat 

godkänt språk, och innehålla följande 

uppgifter: 

 i) avsändarens namn, 

 ii) transportens beräknade 

varaktighet, 

 iii) förarens namn, hemvistland, land 

där föraren betalar 

socialförsäkringsavgifter och förarens 

socialförsäkringsnummer,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 9 – led 1 – led f (nytt) 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (5a) I artikel 9.1 ska följande led läggas 

till som led f: 

. ”f) Tillämpning av bestämmelser som 

följer av Europaparlamentets och rådets 

direktiv om ändring av direktiv 

2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och 

om fastställande av särskilda 

bestämmelser med avseende på direktiv 

96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för 

utstationering av förare inom 

vägtransportsektorn.” 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Motivering 

Alla krav som gäller för sektorn bör komma endast från lex specialis. 

 

Ändringsförslag  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) I artikel 9.1 ska följande led läggas 

till: 

 ”ea) Minimilön och minsta antal 

betalda semesterdagar, i enlighet med vad 

som fastställs i artikel 3.1 stycke 1 led b 

och c i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/71/EG.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5a (nytt) 

1072/2009 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (5a) Artikel 9 ska ändras på följande 

sätt: 

1. Utförandet av cabotagetransporter 

ska, om inte annat föreskrivs i 

gemenskapslagstiftningen, omfattas av de 

lagar och andra bestämmelser som gäller i 

”1. Utförandet av cabotagetransporter 

ska, om inte annat föreskrivs i 

gemenskapslagstiftningen, omfattas av de 

lagar och andra bestämmelser som gäller i 



 

AM\1144073SV.docx 133/147 PE616.759v01-00 

 SV 

värdmedlemsstaten i följande 

avseenden:a)Villkor för 

transportavtal.b)Vikt och mått på 

vägfordon.c)De krav som ställs på 

transporter av vissa godskategorier, särskilt 

farligt gods, lättförgängliga livsmedel och 

levande djur.d)Kör- och 

vilotider.e)Mervärdesskatt på 

transporttjänster. 

värdmedlemsstaten i följande avseenden: 

a) Villkor för transportavtal. b) Vikt och 

mått på vägfordon. c) De krav som ställs på 

transporter av vissa godskategorier, särskilt 

farligt gods, lättförgängliga livsmedel och 

levande djur. d) Kör- och vilotider. e) 

Mervärdesskatt på transporttjänster. f) 

Villkor för utstationering av 

arbetstagare.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=SV) 

 

Ändringsförslag  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5b (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 9 – punkt 1 – led ea (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5b) I artikel 9.1 ska följande led läggas 

till: 

 ea) Minimilön och minsta antal 

betalda semesterdagar, i enlighet med vad 

som fastställs i artikel 3.1 stycke 1 led b 

och c i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 96/71/EG*. 

 __________________ 

 *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). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Följande artikel ska införas som 

artikel 10a: 

utgår 

”Artikel 10a  

Kontroller  

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från 

och med den 1 januari 2020, minst 2 % av 

alla cabotagetransporter som genomförs 

på deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

3 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

 

2. Medlemsstaterna ska rikta in sig 

på de företag som utgör en ökad risk för 

brott mot de bestämmelser i detta kapitel 

som är tillämpliga på dem. För detta 

ändamål ska medlemsstaterna, inom det 

riskvärderingssystem som 

medlemsstaterna inrättat enligt artikel 9 i 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/22/EG*** och utökat i enlighet med 

artikel 12 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) 

nr 1071/2009,**** behandla risken för 

sådana överträdelser som en risk i sig. 

 

3. Medlemsstaterna ska, minst tre 

gånger om året, vidta samordnade 

åtgärder för vägkontroller av cabotage. 

Sådana åtgärder ska genomföras 

samtidigt av de nationella myndigheter 

som har ansvar för genomförandet av 

reglerna inom området för vägtransporter 

i minst två medlemsstater, varvid var och 

en agerar på sitt eget territorium. De 

nationella kontaktpunkter som utsetts i 

enlighet med artikel 18.1 i 
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Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1071/2009**** ska 

utbyta information om det antal och den 

typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

______________________  

*** Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 

om minimivillkor för genomförande av 

rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 

och (EEG) nr 3821/85 om 

sociallagstiftning på vägtransportområdet 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 35). 

 

*** Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2006/22/EG av den 15 mars 2006 

om minimivillkor för genomförande av 

rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 

och (EEG) nr 3821/85 om 

sociallagstiftning på vägtransportområdet 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 35). 

 

’  

Or. en 

 

Ändringsförslag  254 

Siôn Simon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 7a) Följande artikel ska införas som 

artikel 10 a: 

 För att genomdriva skyldigheterna i det 

här kapitlet ska medlemsstaterna se till att 

en enhetlig nationell tillsynsstrategi 

tillämpas inom deras territorium. 

Strategin ska främst inriktas på 

högriskföretag, i enlighet med vad som 

avses i artikel 9 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2006/22/EG*, och utnyttja 
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den information och de uppgifter som 

registrerats, behandlats eller lagrats av 

smarta färdskrivare under en period av 56 

dagar. Smarta färdskrivare ska införas på 

obligatorisk basis i alla fordon som 

används för internationella transporter 

och cabotagetransporter senast den 2 

januari 2020. 

 __________________ 

 *Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/22/EG av den 15 mars 2006 om 

minimivillkor för genomförande av rådets 

förordningar (EEG) nr 3820/85 och 

(EEG) nr 3821/85 om sociallagstiftning 

på vägtransportområdet samt om 

upphävande av rådets direktiv 

88/599/EEG  

Or. en 

 

Ändringsförslag  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från 

och med den 1 januari 2020, minst 2 % av 

alla cabotagetransporter som genomförs 

på deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

3 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

utgår 

Or. en 
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Ändringsförslag  256 

Helga Stevens 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

3 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

1. Varje medlemsstat ska ansvara för 

att en grundlig och effektiv 

genomförandepolitik på dess territorium. 

I denna politik ingår att varje medlemsstat 

ska organisera kontrollerna på ett sådant 

sätt att, från och med den 1 januari 2020, 

minst 2 % av alla cabotagetransporter som 

genomförs på deras territorium kontrolleras 

varje kalenderår. De ska öka andelen till 

minst 3 % från och med den 1 januari 

2022. Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 

% från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

1. Cabotagetransporter som 

genomförs av en transportoperatör som är 

registrerad i utlandet ska vara förbjudna. 
Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 4 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 
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cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

6 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 

% från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 8 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

10 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 

% från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 6 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 8 

% från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  260 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

3 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 4 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

6 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 2 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 3 

% från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

1. Varje medlemsstat ska organisera 

kontrollerna på ett sådant sätt att, från och 

med den 1 januari 2020, minst 5 % av alla 

cabotagetransporter som genomförs på 

deras territorium kontrolleras varje 

kalenderår. De ska öka andelen till minst 

10 % från och med den 1 januari 2022. 

Grunden för beräkningen av denna 

procentandel ska vara den sammanlagda 

cabotageverksamheten i medlemsstaten 

uttryckt i tonkilometer under år t-2, enligt 

uppgifter från Eurostat. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska, minst tre 

gånger om året, vidta samordnade åtgärder 

för vägkontroller av cabotage. Sådana 

åtgärder ska genomföras samtidigt av de 

nationella myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av reglerna inom området 

för vägtransporter i minst två 

medlemsstater, varvid var och en agerar på 

sitt eget territorium. De nationella 

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

artikel 18.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** 

ska utbyta information om det antal och 

3. Medlemsstaterna ska, minst sex 

gånger om året, vidta samordnade åtgärder 

för vägkontroller av cabotage, vilka får 

utföras i kombination med de kontroller 

som vidtas i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets direktiv 

2006/22/EG. Sådana åtgärder ska 

genomföras samtidigt av de nationella 

myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av reglerna inom området 

för vägtransporter i minst två 

medlemsstater, varvid var och en agerar på 

sitt eget territorium. De nationella 
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den typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

artikel 18.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** 

ska utbyta information om det antal och 

den typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  263 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska, minst tre 

gånger om året, vidta samordnade åtgärder 

för vägkontroller av cabotage. Sådana 

åtgärder ska genomföras samtidigt av de 

nationella myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av reglerna inom området 

för vägtransporter i minst två 

medlemsstater, varvid var och en agerar på 

sitt eget territorium. De nationella 

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

artikel 18.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** 

ska utbyta information om det antal och 

den typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

3. Medlemsstaterna ska, minst sex 

gånger om året, vidta samordnade åtgärder 

för vägkontroller av cabotage, vilket får 

sammanfalla med de kontroller som 

genomförs i enlighet med artikel 5 i 

direktiv 2006/22/EG. Sådana åtgärder ska 

genomföras samtidigt av de nationella 

myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av reglerna inom området 

för vägtransporter i minst två 

medlemsstater, varvid var och en agerar på 

sitt eget territorium. De nationella 

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

artikel 18.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** 

ska utbyta information om det antal och 

den typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

Or. nl 

Ändringsförslag  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 10a – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. Medlemsstaterna ska, minst tre 

gånger om året, vidta samordnade åtgärder 

för vägkontroller av cabotage. Sådana 

åtgärder ska genomföras samtidigt av de 

nationella myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av reglerna inom området 

för vägtransporter i minst två 

medlemsstater, varvid var och en agerar på 

sitt eget territorium. De nationella 

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

artikel 18.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** 

ska utbyta information om det antal och 

den typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

3. Medlemsstaterna ska, minst sex 

gånger om året, vidta samordnade åtgärder 

för vägkontroller av cabotage, vilket får 

sammanfalla med de kontroller som vidtas 

i enlighet med artikel 5 i direktiv 

2006/22/EG. Sådana åtgärder ska 

genomföras samtidigt av de nationella 

myndigheter som har ansvar för 

genomförandet av reglerna inom området 

för vägtransporter i minst två 

medlemsstater, varvid var och en agerar på 

sitt eget territorium. De nationella 

kontaktpunkter som utsetts i enlighet med 

artikel 18.1 i Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1071/2009**** 

ska utbyta information om det antal och 

den typ av överträdelser som upptäcks efter 

det att samordnade vägkontroller har ägt 

rum. 

Or. fr 

Ändringsförslag  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 7 (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 10a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Medlemsstaterna ska minst en 

gång om året vidta samordnade 

revisionskontroller för transportföretag 

som har dotterbolag i andra 

medlemsstater för att identifiera och 

bestraffa oproportionerlig vinstfördelning 

eller underfakturering. 

Or. en 
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Ändringsförslag  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Artikel 14a utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Ansvar utgår 

Or. en 

 

Ändringsförslag  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 14 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva 

sanktioner mot avsändare, speditörer, 

huvudentreprenörer och 

underleverantörer för bristande 

efterlevnad av kapitlen II och III, om 

utgår 
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dessa medvetet upphandlar 

transporttjänster som medför 

överträdelser av denna förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 14a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner 

mot avsändare, speditörer, 

huvudentreprenörer och underleverantörer 

för bristande efterlevnad av kapitlen II och 

III, om dessa medvetet upphandlar 

transporttjänster som medför överträdelser 

av denna förordning. 

Medlemsstaterna ska föreskriva 

verksamma och avskräckande sanktioner 

mot avsändare, speditörer, 

huvudentreprenörer och underleverantörer 

för bristande efterlevnad av kapitlen II och 

III, om dessa upphandlar transporttjänster 

som medför överträdelser av denna 

förordning. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 8 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 14a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Medlemsstaterna ska föreskriva sanktioner 

mot avsändare, speditörer, 

huvudentreprenörer och underleverantörer 

för bristande efterlevnad av kapitlen II och 

III, om dessa medvetet upphandlar 

transporttjänster som medför överträdelser 

av denna förordning. 

Medlemsstaterna ska föreskriva 

verksamma, proportionerliga och 

avskräckande sanktioner mot avsändare, 

speditörer, huvudentreprenörer och 

underleverantörer för bristande efterlevnad 

av kapitlen II och III, om dessa upphandlar 

transporttjänster som medför överträdelser 
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av denna förordning. 

Or. it 

Ändringsförslag  271 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 10a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 17 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Kommissionen ska utarbeta en 

rapport om läget för unionens 

vägtransportmarknad senast före 

utgången av 2022. Rapporten ska 

innehålla en analys av 

marknadssituationen, inklusive en 

utvärdering av kontrollernas effektivitet 

och utvecklingen av 

anställningsförhållandena inom yrket, 

samt en bedömning av huruvida 

harmoniseringen av regler inom, bland 

annat, områdena för tillsyn och 

vägavgifter liksom social- och 

säkerhetslagstiftning har gjort sådana 

framsteg att ett ytterligare öppnande av de 

inhemska vägtransportmarknaderna, 

inklusive cabotagetransporter, kan 

komma i fråga.  

Or. en 

 

Ändringsförslag  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 10a (nytt) 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 17 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 3a. Senast den 31 januari varje år ska 
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medlemsstaterna underrätta 

kommissionen om hur många 

transportföretag som har dotterbolag i 

andra medlemsstater och om antalet 

transportföretag som har kontrollerats 

med anledning av överträdelser i fråga 

om underfakturering och/eller 

oproportionerlig vinstfördelning. 

Or. en 

Ändringsförslag  273 

Michael Detjen 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 - led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1072/2009 

Artikel 8 – punkt 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

”2. Ett transportföretag som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en medlemsstat 

eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat 

ska, så snart godset levererats, ha rätt att 

med samma fordon, eller om det är fråga 

om fordonståg, med dess motorfordon, 

utföra upp till tre cabotagetransporter.  

Den sista lossningen av last inom ramen 

för en cabotagetransport som genomförs 

innan fordonet lämnar värdmedlemsstaten 

ska äga rum inom sju dagar från det att den 

sista lossningen av last inom ramen för den 

ingående internationella transporten har ägt 

rum. Inom den tidsgräns som anges i 

första stycket får transportföretagen 

utföra några av eller alla de 

cabotagetransporter som tillåts enligt det 

stycket i vilken medlemsstat som helst 

under förutsättning att dessa begränsas 

till en cabotagetransport per medlemsstat 

inom tre dagar efter den olastade inresan 

till den medlemsstatens territorium. 

”2. Ett transportföretag som avses i 

punkt 1 och som utfört en internationell 

godstransport på väg från en medlemsstat 

eller ett tredjeland till en värdmedlemsstat 

ska, så snart godset levererats, ha rätt att 

med samma fordon, eller om det är fråga 

om fordonståg, med dess motorfordon, 

utföra en cabotagetransport. Lossningen 

av last inom ramen för en 

cabotagetransport som genomförs innan 

fordonet lämnar värdmedlemsstaten ska 

äga rum inom sju dagar från det att den 

sista lossningen av last inom ramen för den 

ingående internationella transporten har ägt 

rum. Efter denna cabotagetransport ska 

inga ytterligare cabotagetransporter 

tillåtas i den värdmedlemsstaten under de 

sju närmast följande dagarna. Genom 

undantag ska en cabotagetransport 

tillåtas om den geografiska platsen för 

lossning av en cabotagetransport ligger 

närmare företagets etableringsort än 

lastningsstället för cabotagetransporten, 

varvid det första lastningsstället måste 

ligga inom en radie på 200 km från den 

plats där den sista internationella 
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transporten lossas.” 

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


