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KORT BEGRUNDELSE 

I hvidbogen fra 2011 "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et 

konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem" satte Unionen sig det mål at flytte 

30 % af vejgodstransporten til andre transportformer såsom jernbane- eller søtransport inden 

2030 og over 50 % inden 2050. 

Direktiv 92/106/EØF er det eneste juridiske EU-instrument, som omhandler 

trafikoverflytning, og det er stadig fuldt ud relevant over 25 år efter dets ikrafttræden. Hvert 

år er luftforureningen i Den Europæiske Union årsag til 400 000 for tidlige dødsfald, 

trafikulykker er skyld i 26 000 dødsfald, og for stor trafiktæthed anslås at koste 1,1 % af EU's 

BNP. Kombineret transport er et af redskaberne til at imødegå de negative virkninger af 

transport. 

Som følge af udviklingen i transportsektoren, udbredelsen af nye teknologier, visse uklare og 

forældede bestemmelser i teksten og mangler i gennemførelsen i medlemsstaterne er det dog 

hensigtsmæssigt at revidere dette direktiv med henblik på at frigøre det fulde potentiale af 

kombineret transport i Europa. 

Overordnet set glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag, som tager fat på mange af 

de nuværende mangler ved at tydeliggøre teksten og fjerne visse hindringer for en 

trafikoverflytning. Ordføreren støtter navnlig revisionen af definitionen af kombineret 

transport, udvidelsen til ligeledes at omfatte nationale transportoperationer, virksomhedernes 

mulighed for at anvende elektroniske dokumenter, en bredere vifte af støtteforanstaltninger, 

styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne om investeringer i infrastruktur og 

udvekslingen af oplysninger om trafikoverflytning.  

Ordføreren foreslår at styrke teksten på flere centrale områder: 

Juridiske præciseringer 

Ordføreren foreslår en række præciseringer med henblik på at undgå divergerende 

fortolkninger. Disse vedrører navnlig reglerne om cabotagekørsel inden for national 

kombineret transport og kriterierne for undtagelser fra reglen om 150 km.  

Rationalisering af infrastrukturinvesteringer  

Ordføreren mener, at omladningsterminaler bør være hovedprioriteringen for investeringer i 

infrastruktur inden for kombineret transport. Der skal lægges vægt på udvidelse og forbedring 

af eksisterende infrastrukturs ydeevne. For så vidt angår oprettelsen af nye terminaler støtter 

ordføreren gennemførelsen af en forudgående konsekvensanalyse med henblik på at sikre 

sådanne investeringers økonomiske og miljømæssige relevans under hensyntagen til områdets 

geografiske og naturlige begrænsninger. 

Forbedring af logistikken 

Omladningsomkostningerne og den tid, der er nødvendig for omladningen, er en nøglefaktor 

for den manglende konkurrencedygtighed inden for kombineret transport i forhold til 

unimodal transport. Forbedring af logistikken gennem digitale løsninger, informations- og 

kommunikationsteknologi, forbundne transportsystemer eller bedre uddannelse af 
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arbejdsstyrken vil efter ordførerens mening styrke tiltrækningskraften ved kombineret 

transport. 

Fremme af ren energi og teknologi 

Selv om et af direktivets hovedformål er at nedbringe emissionerne af luftforurenende stoffer, 

omfatter den nuværende tekst ikke foranstaltninger til at tilskynde til anvendelse af 

energieffektive køretøjer og energieffektiv infrastruktur, vedvarende energikilder, innovative 

teknologier og digitale løsninger. Ordføreren fremsætter forslag herom og fastlægger navnlig 

omfanget af mulige støtteforanstaltninger. 

Styrkede støtteforanstaltninger til virksomheder 

Ordføreren ønsker at gøre det obligatorisk at vedtage mindst én supplerende 

støtteforanstaltning i hver medlemsstat senest den 31. december 2021, især med henblik på at 

reducere vejgodstransports indvirkning på miljøet og folkesundheden.  

Ordføreren foreslår at målrette støtteforanstaltningerne på en mere præcis måde. 

Medlemsstaterne bør prioritere investeringer i omladningsterminaler for at begrænse 

flaskehalse og områder med trafiktæthed, navnlig i nærheden af byer og bynære områder, 

lette passagen gennem områder med naturbetingede hindringer såsom bjergområder, styrke 

forbindelserne på tværs af grænserne, reducere emissionerne af luftforurenende stoffer og 

forbedre adgangen til og fra industriområder, der mangler denne infrastruktur. 

Statistikker og det europæiske mål om trafikoverflytning 

Unionen har sat sig som mål at flytte 30 % af vejgodstransporten til andre transportformer 

inden 2030 og 50 % inden 2050. Overvågning af udviklingen af kombineret transport i 

medlemsstaterne og på EU-plan er dog fortsat mangelfuld, navnlig på grund af svaghederne i 

de statistikker, der er til rådighed. Ordføreren strammer medlemsstaternes 

rapporteringsforpligtelser og opfordrer Kommissionen til at overvåge, om de europæiske mål 

for kombineret transport bliver opfyldt. 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Transport- og 

Turismeudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende 

ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Transports negative virkning på 

luftforurening, drivhusgasemissioner, 

ulykker, støj og for stor trafiktæthed 

fortsætter med at give problemer for 

(1) Transports negative virkning på 

luftforurening, drivhusgasemissioner, 

ulykker, støj og for stor trafiktæthed 

fortsætter med at give problemer for 
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økonomien og de europæiske borgeres 

sundhed og velfærd. Til trods for at 

vejtransporten er den vigtigste bidragyder 

til disse negative virkninger, anslås 

vejgodstransporten at ville vokse med 

60 % frem til 2050. 

økonomien og de europæiske borgeres 

sundhed og velfærd. Transport tegner sig i 

øjeblikket for ca. 23,2 % af de samlede 

drivhusgasemissioner i EU, og i 2014 

tegnede vejtransport sig for 72,8 % af 

drivhusgasemissionerne i EU's 

transportsektor. Hvert år er 

luftforureningen i EU årsag til 400 000 

for tidlige dødsfald, trafikulykker er skyld 

i 26 000 dødsfald, og for stor trafiktæthed 

anslås at koste 1,1 % af EU's BNP. Til 

trods for at vejtransporten er den vigtigste 

bidragyder til disse negative virkninger, 

kan vejgodstransporten vokse med 60 % 

frem til 2050. 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) At mindske den negative virkning 

fra transport er fortsat et af de vigtigste mål 

for Unionens transportpolitik. Rådets 

direktiv 92/106/EEC21, som fastlægger 

foranstaltninger til fremme af udviklingen 

af kombineret transport, er den eneste EU-

retsakt, som direkte giver incitamenter til 

en trafikoverflytning fra vejtransport til 

lavemissionstransportformer såsom 

transport ad indre vandveje, søtransport og 

jernbanetransport. 

(2) At mindske den negative virkning 

fra transport er fortsat et af de vigtigste mål 

for Unionens transportpolitik. Rådets 

direktiv 92/106/EØF, som fastlægger 

foranstaltninger til fremme af udviklingen 

af kombineret transport, er den eneste EU-

retsakt, som direkte giver incitamenter til 

en trafikoverflytning fra vejtransport til 

lavemissionstransportformer såsom 

transport ad indre vandveje, søtransport og 

jernbanetransport. Med henblik på 

yderligere at reducere de negative 

eksterne virkninger af vejtransport bør 

forskning i og udveksling af bedste 

praksis mellem medlemsstaterne om 

løsninger med hensyn til bedre ruter, 

netoptimering, øget lasteffektivitet og 

mulighederne for opkrævning af eksterne 

omkostninger fremmes. 

_________________ _________________ 

21 Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. 

december 1992 om indførelse af fælles 

regler for visse former for kombineret 

godstransport mellem medlemsstaterne 

21 Rådets direktiv 92/106/EØF af 7. 

december 1992 om indførelse af fælles 

regler for visse former for kombineret 

godstransport mellem medlemsstaterne 
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(EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38). (EFT L 368 af 17.12.1992, s. 38). 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Fremskridtene er gået langsommere 

end forventet med at optimere multimodale 

logistikkæders ydeevne, herunder ved at 

gøre større brug af energieffektive 

transportformer, og ifølge de aktuelle 

fremskrivninger vil det hverken være 

muligt at nå målet om at overflytte 30 % af 

vejgodstransporten over 300 km til andre 

transportformer såsom jernbane eller 

skibsfart frem til 2030, eller mere end 50 % 

frem til 2050. 

(3) Fremskridtene er gået langsommere 

end forventet med at optimere multimodale 

logistikkæders ydeevne, herunder ved at 

gøre større brug af energieffektive 

transportformer, og ifølge de aktuelle 

fremskrivninger vil det hverken være 

muligt at nå målet om at overflytte 30 % af 

vejgodstransporten over 300 km til andre 

transportformer såsom jernbane eller 

skibsfart frem til 2030, eller mere end 50 % 

frem til 2050. I betragtning af det endnu 

uudnyttede potentiale af kombineret 

transport spiller forbedringen af dette 

direktiv en væsentlig rolle med hensyn til 

det bidrag, som denne sektor yder til at 

opfylde målene i Parisaftalen om 

klimaændringer;  

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Dette direktiv bør bane vejen for 

effektive intermodale og multimodale 

godstransporttjenester, der tilbyder lige 

konkurrencevilkår for de forskellige 

transportformer. 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 
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Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Direktiv 92/106/EØF bør forenkles 

og gennemførelsen forbedres ved at 

revidere de økonomiske incitamenter til 

kombineret transport med henblik på at 

opmuntre til overflytning af gods fra 

vejtransport til transportformer, som er 

mere miljøvenlige, sikre, mere 

energieffektive og skaber mindre 

trafikoverbelastning. 

(5) Direktiv 92/106/EØF bør forenkles 

og gennemførelsen forbedres ved at 

revidere og styrke de økonomiske 

incitamenter til kombineret transport med 

henblik på at fremme overflytning af gods 

fra vejtransport til mindre forurenende 

transportformer, som er mere miljøvenlige, 

sikrere og mere energieffektive, og som 

skaber mindre trafikoverbelastning. På 

baggrund heraf bør forskning i og 

udveksling af bedste praksis om 

trafikoverflytning fra vej til jernbane 

fremmes. 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Mængden af indenlandsk 

intermodal transport udgør 19,3 % af den 

samlede intermodale transport i Unionen. 

Denne transport kan aktuelt ikke benytte 

sig af de støtteforanstaltninger, der er 

fastsat i direktiv 92/106/EØF på grund af 

det begrænsede anvendelsesområde for 

definitionen af kombineret transport. De 

negative virkninger af indenlandsk 

vejtransport, herunder navnlig 

drivhusgasemissionerne og for stor 

trafiktæthed, har dog konsekvenser ud over 

de nationale grænser. Det er derfor 

nødvendigt at udvide anvendelsesområdet 

for direktiv 92/106/EØF til også at omfatte 

indenlandsk (i én medlemsstat) kombineret 

transport for at støtte den videre udvikling 

af kombineret transport i Unionen, dvs. en 

stigning i trafikoverflytningen fra vej til 

jernbane, indre vandveje og nærskibsfart. 

(6) Mængden af indenlandsk 

intermodal transport udgør 19,3 % af den 

samlede intermodale transport i Unionen. 

Denne transport kan aktuelt ikke benytte 

sig af de støtteforanstaltninger, der er 

fastsat i direktiv 92/106/EØF på grund af 

det begrænsede anvendelsesområde for 

definitionen af kombineret transport. De 

negative virkninger af indenlandsk 

vejtransport, herunder navnlig 

drivhusgasemissionerne og for stor 

trafiktæthed, har dog konsekvenser ud over 

de nationale grænser. Det er derfor 

nødvendigt at udvide anvendelsesområdet 

for direktiv 92/106/EØF til også at omfatte 

indenlandsk (i én medlemsstat) kombineret 

transport for at støtte den videre udvikling 

af kombineret transport i Unionen, dvs. en 

stigning i trafikoverflytningen fra vej til 

jernbane, indre vandveje og nærskibsfart. 

Undtagelsen fra reglerne om 

cabotagekørsel er dog begrænset til 

internationale kombinerede 

transportoperationer mellem flere 
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medlemsstater. Medlemsstaterne bør 

foretage effektive kontroller for at sikre, 

at disse regler overholdes, og fremme 

harmoniserede arbejdsvilkår og sociale 

vilkår mellem de forskellige 

transportformer og mellem de forskellige 

medlemsstater. 

Begrundelse 

Artikel 4 i direktiv 92/106/EØF om undtagelse fra reglerne om cabotagekørsel er ikke ændret 

i Kommissionens forslag. Eftersom direktivets anvendelsesområde er udvidet til at omfatte 

nationale kombinerede transportoperationer, bør det udtrykkeligt præciseres, at denne 

undtagelse ikke gælder for nationale operationer. 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Den aktuelle definition af 

kombineret transport omfatter forskellige 

afstandsgrænser for vejstrækninger, der er 

del af en kombineret transport, alt efter 

transportformen for den ikke-vejgående 

del, og for jernbane er der ingen fast 

afstandsbegrænsning, men der tages i 

stedet hensyn til den "nærmeste egnede 

terminal" for at tage højde for specifikke 

situationer. Definitionen har givet 

anledning til mange vanskeligheder ved 

gennemførelsen på grund af de forskellige 

fortolkninger og specifikke vanskeligheder 

med at fastsætte betingelserne for 

gennemførelsen. Det ville være nyttigt at 

fjerne disse uklarheder og samtidig sikre, at 

der bevares en vis fleksibilitet. 

(8) Den aktuelle definition af 

kombineret transport omfatter forskellige 

afstandsgrænser for vejstrækninger, der er 

del af en kombineret transport, alt efter 

transportformen for den ikke-vejgående 

del, og for jernbane er der ingen fast 

afstandsbegrænsning, men der tages i 

stedet hensyn til den "nærmeste egnede 

terminal" for at tage højde for specifikke 

situationer. Definitionen har givet 

anledning til mange vanskeligheder ved 

gennemførelsen på grund af de forskellige 

fortolkninger og specifikke vanskeligheder 

med at fastsætte betingelserne for 

gennemførelsen. Det ville være nyttigt at 

fjerne disse uklarheder og samtidig sikre, at 

der bevares en vis fleksibilitet. 

Kommissionen bør præcisere de kriterier, 

der finder anvendelse ved brug af denne 

fleksibilitet, med henblik på at sikre 

ensartede betingelser for anvendelsen 

mellem medlemsstaterne. Der bør navnlig 

tages hensyn til infrastrukturs og 

tjenesters tilgængelighed og ydeevne 

inden for kombineret transport. 
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Begrundelse 

Denne fleksibilitet er af afgørende betydning for ikke at begrænse mulighederne inden for 

kombineret transport. Det er dog hensigtsmæssigt at præcisere kriterierne for omfanget af 

denne undtagelse på EU-plan for at undgå divergerende fortolkninger mellem 

medlemsstaterne og en ulige behandling af virksomhederne på det indre marked. 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  Med henblik på at gøre den 

kombinerede transport konkurrencedygtig 

og attraktiv for virksomheder, navnlig for 

meget små virksomheder 

(mikrovirksomheder) og for små og 

mellemstore virksomheder (SMV'er), bør 

man så vidt muligt mindske den 

administrative byrde, som kombineret 

transport kan indebære i forhold til 

unimodal transport. 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) Omfanget af de nuværende 

økonomiske støtteforanstaltninger, som er 

fastsat i direktiv 92/106/EØF, er meget 

begrænset, idet de består af skattemæssige 

foranstaltninger (dvs. tilbagebetaling eller 

nedsættelse af afgifter), som kun vedrører 

kombineret transport med 

jernbane/vejtransport. Sådanne 

foranstaltninger bør udvides til også at 

omfatte kombineret transport, der 

involverer indre vandveje og søtransport. 

Andre relevante typer foranstaltninger bør 

også støttes såsom støtteforanstaltninger til 

infrastrukturinvesteringer eller forskellige 

(12) Omfanget af de nuværende 

økonomiske støtteforanstaltninger, som er 

fastsat i direktiv 92/106/EØF, er meget 

begrænset, idet de består af skattemæssige 

foranstaltninger (dvs. tilbagebetaling eller 

nedsættelse af afgifter), som kun vedrører 

kombineret transport med 

jernbane/vejtransport. Sådanne 

foranstaltninger bør udvides til også at 

omfatte kombineret transport, der 

involverer indre vandveje og søtransport. 

Andre relevante typer foranstaltninger bør 

også støttes såsom støtteforanstaltninger til 

investeringer i infrastruktur eller digitale 
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økonomiske støtteforanstaltninger. teknologier eller forskellige økonomiske 

støtteforanstaltninger. 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Den vigtigste 

infrastrukturflaskehals, som hæmmer 

trafikoverflytningen fra vejgodstransport til 

andre transportformer, er 

omladningsterminaler. Den nuværende 

fordeling af og dækning med 

omladningsterminaler i Unionen - i det 

mindste langs TEN-T-hovednettet og det 

samlede net - er utilstrækkelig til trods for, 

at de eksisterende omladningsterminaler er 

ved at nå deres grænser og vil skulle 

udvikles for at kunne håndtere den samlede 

godstrafikvækst. Investeringer i 

omladningsterminalkapacitet kan måske 

mindske de samlede 

omladningsomkostninger og derved 

frembringe en afledt trafikoverflytning, 

som det har kunnet konstateres i nogle 

medlemsstater. Medlemsstaterne bør 

derfor i samarbejde med 

nabomedlemsstaterne og Kommissionen 

sikre, at der bygges flere 

omladningsterminaler til kombineret 

transport og at mere omladningskapacitet 

bygges eller stilles til rådighed for 

transportvirksomhederne. Det ville 

tilskynde til anvendelsen af 

godstransportalternativer og øge 

trafikoverflytningen, således at 

kombineret transport bliver mere 

konkurrencedygtig end vejtransport alene. 

En øget dækning med og kapacitet af 

omladningsterminaler burde som et 

minimum etableres langs TEN-T-

hovednettet og det samlede net. Der bør 

gennemsnitligt være mindst én egnet 

omladningsterminal til kombineret 

transport placeret ikke mere end 150 km 

(13) Den vigtigste 

infrastrukturflaskehals, som hæmmer 

trafikoverflytningen fra vejgodstransport til 

andre transportformer, er 

omladningsterminaler. Den nuværende 

fordeling af og dækning med 

omladningsterminaler i Unionen - i det 

mindste langs TEN-T-hovednettet og det 

samlede net - er i visse tilfælde 

utilstrækkelig til trods for, at de 

eksisterende omladningsterminaler er ved 

at nå deres grænser, mens andre 

terminaler ikke udnyttes i forhold til deres 

reelle kapacitet, der kunne give mulighed 
for at kunne håndtere den samlede 

godstrafikvækst. Investeringer i 

omladningsterminalkapacitet, 

netoptimering og udviklingen af nye 

omladningsteknikker kan måske mindske 

de samlede omladningsomkostninger og 

derved frembringe en afledt 

trafikoverflytning, som det har kunnet 

konstateres i nogle medlemsstater.  
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fra et hvilket som helst afskibningssted i 

Unionen. 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (13a) Medlemsstaterne bør i samarbejde 

med nabomedlemsstaterne og 

Kommissionen sikre, at der stilles et 

netværk af effektive, moderniserede og 

fuldt udnyttede terminaler til rådighed for 

transportvirksomhederne for at dække 

den nuværende og fremtidige 

efterspørgsel efter transportinfrastruktur. 

Det vil tilskynde til anvendelsen af 

godstransportalternativer og øge 

trafikoverflytningen, således at 

kombineret transport bliver mere 

konkurrencedygtig end vejtransport alene. 

Dækning med og en øget kapacitet af 

omladningsterminaler burde som et 

minimum etableres langs TEN-T-

hovednettet og det samlede net. Der bør 

gennemsnitligt være mindst én egnet 

omladningsterminal til kombineret 

transport placeret ikke mere end 150 km i 

lige linje fra et hvilket som helst 

afskibningssted i Unionen, samtidig med 

at der også tages højde for økonomiske 

kriterier. 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) Medlemsstaterne bør gennemføre 

yderligere økonomiske 

støtteforanstaltninger ud over de 

nuværende, som bør målrettes mod de 

forskellige dele af en kombineret transport 

for at mindske vejgodstransporten og for at 

opmuntre til brugen af andre 

(14) Medlemsstaterne bør gennemføre 

yderligere økonomiske 

støtteforanstaltninger ud over de 

nuværende, som bør målrettes mod de 

forskellige dele af en kombineret transport 

for at mindske vejgodstransporten og for at 

opmuntre til brugen af andre 
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transportformer såsom jernbanetransport, 

indre vandveje og søtransport og derved 

mindske luftforurening, 

drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og 

for stor trafiktæthed. Sådanne 

foranstaltninger kan omfatte nedsættelse af 

visse afgifter eller transportgebyrer, tilskud 

til intermodale lasteenheder, som faktisk er 

anvendt til kombineret transport, eller 

delvis refusion af udgifter til omladning. 

transportformer såsom jernbanetransport, 

indre vandveje og søtransport eller 

mindske vejgodssektorens CO2-aftryk og 

derved mindske luftforurening, 

drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og 

for stor trafiktæthed. Sådanne 

foranstaltninger bør primært finde 

anvendelse på følsomme områder, såsom 

bjergområder, store by- og 

industriknudepunkter, 

grænseoverskridende forbindelser og 

industriområder, hvor der mangler 

sådanne infrastrukturer og 

omladningsterminaler, for at mindske 

flaskehalse og trafikpropper. De kan 

omfatte nedsættelse af visse afgifter eller 

transportgebyrer, tilskud til intermodale 

lasteenheder, som faktisk er anvendt til 

kombineret transport, eller delvis refusion 

af udgifter til omladning, hvilket vil 

bidrage til at mindske de socioøkonomiske 

omkostninger ved transport og 

sundhedsrisiciene forbundet med 

forurening og støj og samtidig være til 

gavn for borgerne, erhvervslivet og 

miljøet.  

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14a) Medlemsstaterne bør træffe 

yderligere foranstaltninger til at styrke 

den kombinerede transports 

miljøresultater, effektivitet og 

bæredygtighed ved at fremme brugen af 

transportformer med nul- eller 

lavemission eller alternative brændstoffer, 

ved at støtte udbredelsen af 

energieffektivitet og vedvarende energi 

inden for hele den kombinerede transport 

og ved at reducere transportrelaterede 

gener såsom støj, navnlig i 

jernbanesektoren og i nærheden af 

byområder. 
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Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14b) De forskellige EU-fonde og 

programmer til finansiering af forskning 

bør fortsat støtte medlemsstaterne i at 

opfylde dette direktivs mål. 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14c) Investeringer i logistik udgør også 

en vigtig løftestang for at styrke den 

kombinerede transports konkurrenceevne. 

En mere systematisk anvendelse af 

digitale løsninger, som f.eks. 

informations- og 

kommunikationsteknologi eller 

intelligente forbundne systemer, vil lette 

udvekslingen af oplysninger, forbedre 

effektiviteten af og nedbringe 

omkostningerne ved omladning og 

nedbringe den tid, der er nødvendig 

herfor. 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 d (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (14d) Investeringer i uddannelse af 

arbejdsstyrken i logistikkæden, især 

arbejdsstyrken i omladningsterminaler, vil 

også bidrage til at styrke den kombinerede 

transports konkurrenceevne. 
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Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) Støtteforanstaltninger for 

kombineret transport bør gennemføres i 

overensstemmelse med statsstøttereglerne i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (TEUF). 

(15) Med forbehold af 

statsstøttereglerne i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 

bør statsstøtteforanstaltninger til 

kombineret transport have en vis 

fleksibilitet for at fremme brugen af 

statsstøtte. 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Betragtning 16 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(16) Støtteforanstaltninger bør 

koordineres, efter behov, mellem 

medlemsstaterne og Kommissionen. 

(16) For at undgå en eventuel 

overlapning af investeringer mellem 

medlemsstater, der ligger i nærheden af 

hinanden, bør støtteforanstaltninger 

koordineres, efter behov, mellem 

medlemsstaterne og Kommissionen 

gennem et tæt samarbejde mellem de 

kompetente myndigheder i 

medlemsstaterne. 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(17) Støtteforanstaltninger bør også 

revideres regelmæssigt af medlemsstaterne 

for at sikre deres effektivitet og 

virksomhed. 

(17) Støtteforanstaltninger bør også 

revideres regelmæssigt af medlemsstaterne 

for at sikre deres effektivitet og 

virksomhed, og der bør træffes 

korrigerende foranstaltninger, hvis det 

bliver nødvendigt. Kommissionen bør på 

grundlag af oplysninger fra 

medlemsstaterne foretage en analyse af de 

forskellige foranstaltninger, der er truffet 
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i medlemsstaterne, og effektiviteten heraf 

og fremme udvekslingen af god praksis. 

Begrundelse 

Udvekslingen af god praksis, dvs. de støtteforanstaltninger, som medlemsstaterne har indført, 

og som har vist sig særlig virkningsfulde, bør styrkes for at give medlemsstaterne nyttige 

oplysninger i forhold til deres valg med hensyn til investeringer og støtteforanstaltninger 

inden for kombineret transport. 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Betragtning 18 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (18a) Manglen på sammenlignelige og 

pålidelige statistikker udgør i øjeblikket en 

hindring for evalueringen af kombineret 

transport i Unionen og for vedtagelsen af 

foranstaltninger, der kan frigøre 

potentialet heraf. 

 

Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Betragtning 19 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(19) Med sigte på at tage højde for 

udviklingen inden for transport i Unionen, 

herunder navnlig på markedet for 

kombineret transport, bør medlemsstaterne 

indsamle relevante data og oplysninger og 

indberette dem til Kommissionen 

regelmæssigt, og Kommissionen bør 

forelægge en rapport for Europa-

Parlamentet og Rådet om anvendelsen af 

dette direktiv hvert fjerde år. 

(19) Med sigte på at tage højde for 

udviklingen inden for transport i Unionen, 

herunder navnlig på markedet for 

kombineret transport, bør medlemsstaterne 

indsamle relevante data og oplysninger og 

indberette dem til Kommissionen 

regelmæssigt, og Kommissionen bør 

forelægge en rapport for Europa-

Parlamentet, Rådet og medlemsstaternes 

kompetente myndigheder om anvendelsen 

af dette direktiv hvert fjerde år. 

 

Ændringsforslag  22 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 19 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (19a) Kommissionen er ansvarlig for 

den korrekte anvendelse af dette direktiv 

og for opfyldelsen af EU's mål om 

udvikling af kombineret transport i hele 

EU inden 2030 og 2050. Med henblik 

herpå bør den regelmæssigt vurdere 

udviklingen i omfanget af kombineret 

transport i hver af medlemsstaterne på 

grundlag af oplysninger fra 

medlemsstaterne, og den bør om 

nødvendigt foreslå ændringer til dette 

direktiv med henblik på at nå det mål på 

EU-plan. 

Begrundelse 

Kommissionen bør spille en større rolle i overvågningen af EU's mål inden for kombineret 

transport og bør træffe korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Betragtning 20 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(20) Transparens er vigtig for alle 

interessenter, der er involveret i 

kombineret transport, herunder navnlig 

dem, der berøres af dette direktiv. Med 

sigte på at understøtte en sådan transparens 

og fremme yderligere samarbejde bør der 

udpeges kompetente myndigheder i hver 

medlemsstat. 

(20) Transparens er vigtig for alle 

interessenter, der er involveret i 

kombineret transport, herunder navnlig 

dem, der berøres af dette direktiv. Med 

sigte på at understøtte en sådan transparens 

og fremme yderligere samarbejde bør der 

udpeges en kompetent myndighed i hver 

medlemsstat. 

Begrundelse 

Med henblik på at forbedre synligheden af kontaktpunktet, sikre sammenhæng i 

gennemførelsen af direktivet, mindske administrativt dobbeltarbejde og lette overvågningen af 

gennemførelsen bør der udelukkende udpeges én enkelt kompetent myndighed pr. 

medlemsstat. 
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Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Betragtning 22 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(22) Målene for dette direktiv, nemlig at 

fremme trafikoverflytning fra vejtransport 

til mere miljøvenlige transportformer, og 

dermed mindske de negative eksternaliteter 

fra Unionens transportsystem, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne og kan derfor på grund af 

den hovedsageligt grænseoverskridende 

karakter af kombineret godstransport og 

sammenbundet infrastruktur samt de 

problemer, som dette direktiv tænkes at 

løse, bedre nås på EU-plan; Unionen kan 

derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

(22) Målene for dette direktiv, nemlig at 

fremme trafikoverflytning fra vejtransport 

til mere miljøvenlige transportformer, og 

dermed mindske de negative eksternaliteter 

fra Unionens transportsystem, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne og kan derfor navnlig på 

grund af den grænseoverskridende karakter 

af kombineret godstransport og 

sammenbundet infrastruktur samt de 

problemer, som dette direktiv tænkes at 

løse, bedre nås på EU-plan; Unionen kan 

derfor vedtage foranstaltninger i 

overensstemmelse med nærhedsprincippet, 

jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske 

Union I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre, end 

hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 1 – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Begrænsningen af vejstrækningens længde 

kan overskrides for kombineret 

vej/jernbanetransport, når det er godkendt 

af den eller de medlemsstater, på hvis 

område vejstrækningen køres med 

henblik på at nå den geografisk nærmeste 

transportterminal, som har den 

nødvendige operationelle 

omladningskapacitet til læsning eller 

losning for så vidt angår omladningsudstyr, 

Begrænsningen af vejstrækningens længde 

kan overskrides for kombineret transport 

med henblik på at nå den geografisk 

nærmeste omladningsterminal, herunder 

hvis denne befinder sig i en anden 

medlemsstat, som har den nødvendige 

operationelle omladningskapacitet til 

læsning eller losning for så vidt angår 

omladningsudstyr, terminalkapacitet, 

terminalåbningstider og passende 
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terminalkapacitet og passende 

jernbanegodstransport. 

jernbanegodstransport. For at undgå 

divergerende fortolkninger mellem 

medlemsstaterne vedtager Kommissionen 

en delegeret retsakt i overensstemmelse 

med artikel 10a, der supplerer dette 

direktiv, hvori Kommissionen præciserer 

kriterierne for, hvornår operatører inden 

for kombineret transport må overskride 

begrænsningen af vejstrækningens 

længde. Medlemsstaterne kontrollerer 

transportvirksomhedernes overholdelse af 

disse regler og tilsender Kommissionen de 

nødvendige oplysninger om tilladelser, 

herunder begrundelsen for at indrømme 

undtagelser og varigheden heraf.  

Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 1 – stk. 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

4. En kombineret transport anses for 

at finde sted i Unionen, hvis transporten 

eller den del af den, der finder sted i 

Unionen, opfylder kravene i stk. 2 og 3." 

4. En kombineret transport anses for 

at finde sted i Unionen, hvis transporten 

eller den del af den, der finder sted i 

Unionen, opfylder kravene i stk. 2 og 3. En 

kombineret transport kan med henblik på 

anvendelsen af dette direktiv begynde eller 

slutte i et tredjeland eller indebære en 

vejstrækning i et tredjeland. 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) antallet og den geografiske 

dækning af terminaler, som betjener 

kombineret transport, og det årlige antal 

omladninger i disse terminaler 

c) antallet og den geografiske 

dækning af terminaler, som betjener 

kombineret transport, og det årlige antal 

omladninger i disse terminaler i forhold til 
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deres respektive anvendte kapacitet 

Begrundelse 

Der er behov for oplysninger om de pågældende terminalers faktiske beliggenhed og 

tilgængelighed og en ajourført vurdering af deres respektive anvendte kapacitet eller 

potentiale for forbedringer. 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 5 – stk. 1 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) udviklingen inden for kombineret 

transport og inden for de forskellige 

transportformer på området 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 5 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. På grundlag af en analyse af de 

nationale rapporter udarbejder 

Kommissionen den første gang [xx/xx/xxx 

- 9 måneder efter medlemsstaternes frist 

for indsendelse] og derefter hvert andet år 

en rapport, som forelægges for Europa-

Parlamentet og Rådet om: 

3. På grundlag af en analyse af de 

nationale rapporter, herunder statiske 

data, som er udarbejdet på grundlag af 

betegnelser og metoder, der er fælles for 

hele EU, udarbejder Kommissionen den 

første gang [xx/xx/xxx - 9 måneder efter 

medlemsstaternes frist for indsendelse] og 

derefter hvert andet år en rapport, som 

forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet 

og medlemsstaternes kompetente 

myndigheder om: 

Begrundelse 

Ændringsforslaget understreger betydningen af statistiske data, der skal indberettes af 

medlemsstaterne, og som skal baseres på en metode, der er fælles for hele EU. 
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 Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 5 – stk. 3 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) den økonomiske udvikling af 

kombineret transport, navnlig set i lyset af 

udviklingen af miljøresultaterne for de 

forskellige transportformer 

a) den økonomiske udvikling af 

kombineret transport på medlemsstatsplan 

og på EU-plan, navnlig set i lyset af 

udviklingen af miljøresultaterne for de 

forskellige transportformer 

 

Ændringsforslag  31 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 5 – stk. 3 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) effektiviteten og virksomheden af 

de støtteforanstaltninger, der er fastsat i 

artikel 6 

c)  effektiviteten og virksomheden af 

de støtteforanstaltninger, der er fastsat i 

artikel 6, med angivelse af de 

foranstaltninger, som anses for at være de 

mest effektive til at tjene dette direktivs 

oprindelige formål, og god praksis i 

medlemsstaterne 

Ændringsforslag  32 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 5 – stk. 3 – litra c a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) ændringer i andelen af kombineret 

transport i de enkelte medlemsstater og på 

EU-plan, med henblik på at opfylde EU's 

mål for 2030 og 2050 
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Begrundelse 

Kommissionen bør spille en større rolle i overvågningen af EU's mål inden for kombineret 

transport og bør træffe korrigerende foranstaltninger, hvis det er nødvendigt. 

 

Ændringsforslag  33 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) bygning og om nødvendigt 

udvidelse af sådanne 

omladningsterminaler til kombineret 

transport 

a)  udvidelse af omladningsterminaler 

og om nødvendigt opførelse af nye 

terminaler til kombineret transport. Forud 

for disse investeringer skal der foretages 

en konsekvensanalyse, hvis formål er at 

sikre opfyldelsen af målene i dette direktiv 

og sikre den økonomiske og miljømæssige 

relevans af sådanne investeringer under 

hensyntagen til de geografiske og 

naturlige begrænsninger i det pågældende 

område. Medlemsstaterne skal prioritere 

investeringer i udvikling af nye 

omladningsteknikker og udviklingen af 

omladningsterminaler for at mindske 

flaskehalse og trafikpropper;  

 

Ændringsforslag  34 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) øget operationel effektivitet i de 

eksisterende terminaler. 

b)  øget operationel effektivitet i de 

eksisterende omladningsterminaler, der 

muliggør etableringen af et netværk af 

terminaler i Unionen, som kan dække 

godstrafikefterspørgslen, bl.a. ved at støtte 

integration af forbundne systemer og 

automatisering af operationer, 
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investeringer i digital logistik, 

informations- og 

kommunikationsteknologi og intelligente 

transportsystemer. 

Ændringsforslag  35 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne samordner med 

nabomedlemsstater og Kommissionen for 

at sikre, at når sådanne foranstaltninger 

gennemføres, så prioriteres det at sikre en 

afbalanceret og tilstrækkeligt geografisk 

fordeling af egnede faciliteter i Unionen 

og navnlig langs TEN-T hovednettet og det 

samlede net, så det sikres, at intet sted i 

Unionen er beliggende i en afstand over 

150 km fra en sådan terminal. 

Medlemsstaterne samordner med 

nabomedlemsstater, navnlig gennem et tæt 

samarbejde mellem de kompetente 

myndigheder, og Kommissionen for at 

sikre, at når sådanne foranstaltninger 

gennemføres, så prioriteres det at sikre en 

tilstrækkelig geografisk fordeling af 

omladningsterminaler i Unionen og 

navnlig langs TEN-T hovednettet og det 

samlede net, så det sikres, at intet sted i 

Unionen er beliggende i en afstand over 

150 km i luftlinje fra en sådan terminal. 

Medlemsstaterne kan fravige reglen om 

150 km, hvis sådanne faciliteter ikke har 

nogen økonomisk relevans eller på grund 

af områdets særlige geografiske eller 

naturbetingede forhold. En sådan 

fravigelse skal behørigt begrundes af den 

kompetente myndighed. 

Ændringsforslag  36 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne kan træffe yderligere 

foranstaltninger for at forbedre 

kombineret transports konkurrenceevne i 

forhold til ækvivalent alternativ 

vejtransport. 

Senest den 31. december 2021 træffer 

medlemsstaterne mindst én yderligere 

foranstaltning af økonomisk og 

lovgivningsmæssig karakter for - også 

gennem anvendelsen af teknologi - at 

forbedre kombineret transports 
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konkurrenceevne i forhold til ækvivalent 

alternativ vejtransport, især ved at 

nedbringe den tid, der er nødvendig for 

omladning, og ligeledes de omkostninger, 

som er forbundet hermed. 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag søger at forpligte medlemsstaterne til at fastlægge politikker og 

foranstaltninger for at fremme og udvikle kombineret transport og gøre den mere effektiv; 

disse politikker og foranstaltninger bør både være af økonomisk og lovgivningsmæssig 

karakter og især gennemføres gennem anvendelsen af teknologi. 

 

Ændringsforslag  37 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Sådanne foranstaltninger kan vedrøre en 

hvilken som helst kombineret transport 

som helhed eller en del heraf, f.eks. en 

vejstrækning eller en ikke-vejgående 

strækning, herunder køretøjet anvendt på 

en sådan strækning, eller lasteenheden eller 

omladningen. 

Sådanne foranstaltninger kan vedrøre en 

hvilken som helst kombineret transport 

som helhed eller en del heraf, f.eks. en 

vejstrækning eller en ikke-vejgående 

strækning, herunder køretøjet anvendt på 

en sådan strækning, eller lasteenheden, 

omladningen eller uddannelse af 

arbejdsstyrken. 

 

Ændringsforslag  38 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Senest den 31. december 2021 

træffer medlemsstaterne mindst én 

yderligere foranstaltning med henblik at 

reducere godstransportens indvirkning på 

miljøet og folkesundheden, f.eks. ved at 

fremme køretøjers effektivitet, 
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anvendelsen af alternative og mindre 

forurenende brændstoffer, anvendelse af 

vedvarende energi, også i terminalerne, 

og en mere effektiv anvendelse af 

transportnetværk gennem udviklingen af 

informations- og 

kommunikationsteknologi. 

Ændringsforslag  39 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. Medlemsstaterne underretter 

Kommissionen om de foranstaltninger, 

der træffes i medfør af denne artikel og 

deres specifikationer. 

6. Medlemsstaterne vurderer 

virkningerne af sådanne 

støtteforanstaltninger og genovervejer 

deres behov mindst hvert fjerde år og 

tilpasser om nødvendigt 

foranstaltningerne. 

 

Ændringsforslag  40 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Medlemsstaterne vurderer 

virkningerne af sådanne 

støtteforanstaltninger og genovervejer 

deres behov mindst hvert fjerde år og 

tilpasser om nødvendigt 

foranstaltningerne. 

7. Medlemsstaterne aflægger rapport 

til Kommissionen i overensstemmelse med 

de betingelser, som er fastsat i artikel 5 

stk. 1, om de foranstaltninger, der træffes 

i henhold til denne artikel, og præciserer 

dem, forelægger resultatet af deres 

indvirkning og meddeler eventuelle 

korrigerende foranstaltninger, der er 

truffet eller planlagt, med en præcis 

tidsplan. 

 

Ændringsforslag  41 

Forslag til direktiv 
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Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 6 – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne sikrer, at 

støtteforanstaltninger for kombineret 

transport tager sigte på at nedbringe 

vejgodstransporten og tilskynde til brugen 

af andre transportformer såsom 

jernbanetransport, indre vandveje og 

søtransport og derved mindsker 

luftforurening, drivhusgasemissioner, 

vejulykker, støj og for stor trafiktæthed." 

8. Medlemsstaterne sikrer, at 

støtteforanstaltninger for kombineret 

transport tager sigte på at nedbringe 

vejgodstransporten og tilskynde til brugen 

af andre transportformer såsom 

jernbanetransport, indre vandveje og 

søtransport, lavemissionskøretøjer eller 

anvendelse af alternative brændstoffer 

med lavere emissioner, som f.eks. 

biobrændstof, elektricitet fra vedvarende 

energikilder, naturgas eller 

hydrogenbrændselsceller, og derved 

mindsker luftforurening, 

drivhusgasemissioner, vejulykker, støj og 

for stor trafiktæthed. 

Begrundelse 

Eftersom et af hovedformålene med direktivet er at nedbringe emissionerne af luftforurenende 

stoffer, bør brugen af køretøjer og brændstoffer med et lavere emissionsniveau, navnlig inden 

for vejtransport, tilskyndes. Tunge lavemissionskøretøjer rummer betydelige muligheder for 

så vidt angår dekarbonisering af transportsektoren. 

 

Ændringsforslag  42 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne udpeger en eller flere 

kompetente myndigheder til at sikre 

gennemførelsen af dette direktiv og for at 

fungere som det vigtigste kontaktpunkt for 

så vidt angår dets gennemførelse. 

Medlemsstaterne udpeger én kompetent 

myndighed til at sikre gennemførelsen af 

dette direktiv og for at fungere som det 

vigtigste kontaktpunkt for så vidt angår 

dets gennemførelse. 

Begrundelse 

Med henblik på at forbedre synligheden af kontaktpunktet, sikre sammenhæng i 



 

PE618.208v02-00 26/29 AD\1153332DA.docx 

DA 

gennemførelsen af direktivet, mindske administrativt dobbeltarbejde og lette overvågningen af 

gennemførelsen bør der udelukkende udpeges én enkelt kompetent myndighed pr. 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  43 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 9a – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne underretter de øvrige 

medlemsstater og Kommissionen om de i 

stk. 1 omhandlede kompetente 

myndigheder. 

Medlemsstaterne underretter de øvrige 

medlemsstater og Kommissionen om den i 

stk. 1 omhandlede kompetente myndighed. 

Begrundelse 

Med henblik på at forbedre synligheden af kontaktpunktet, sikre sammenhæng i 

gennemførelsen af direktivet, mindske administrativt dobbeltarbejde og lette overvågningen af 

gennemførelsen bør der udelukkende udpeges én enkelt kompetent myndighed pr. 

medlemsstat. 

 

Ændringsforslag  44 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Direktiv 92/106/EØF 

Artikel 9a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale kompetente myndigheder 

samarbejder med de kompetente 

myndigheder i de andre medlemsstater. 

Med dette mål for øje sikrer 

medlemsstaterne, at de kompetente 

myndigheder gensidigt udveksler de 

oplysninger, der er nødvendige for 

anvendelsen af dette direktiv. Hvad angår 

de udvekslede oplysninger, skal den 

modtagende myndighed sikre den samme 

grad af fortrolighed som den afgivende 

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 

nationale kompetente myndigheder 

samarbejder med hinanden, navnlig med 

henblik på at forbedre forbindelserne på 

tværs af grænserne og sikre kontinuitet og 

sammenhæng i de investeringer, der 

foretages på begge sider af grænsen. Med 

dette mål for øje sikrer medlemsstaterne, at 

de kompetente myndigheder gensidigt 

udveksler de oplysninger, der er 

nødvendige for anvendelsen af dette 

direktiv. Hvad angår de udvekslede 
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myndighed. oplysninger, skal den modtagende 

myndighed sikre den samme grad af 

fortrolighed som den afgivende 

myndighed. 
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