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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges. 
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at bemyndige Tyskland til at 
ændre sin eksisterende bilaterale aftale om vejtransport med Schweiz med henblik på at 
tillade cabotagekørsel i forbindelse med international personbefordring med bus i 
grænseregionerne i de to lande
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2019)0221),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 2, stk. 1, og artikel 91 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C9-0001/2019),

 der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. 
september 20191,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Transport- og Turismeudvalget (A9-0000/2019),

1. vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag 
overtages;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer 
eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

1 EUT C     af        , s.   (endnu ikke offentliggjort i EUT).
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Afgørelsen foreslås som reaktion på en anmodning fra Tyskland om at bemyndige landet til i 
medfør af artikel 2, stk. 1, i TEUF at ændre den bilaterale transportaftale med Schweiz af 
1953 med henblik på at tillade cabotagekørsel ved udførelse af international personbefordring 
med bus i grænseregionerne mellem de to lande. På mødet i landtransportudvalget EU-
Schweiz i juni 2018 meddelte Schweiz Kommissionen, at det også var interesseret i at indgå 
en sådan aftale. 

Den foreslåede cabotagekørsel inden for Unionen, der skulle udføres af 
transportvirksomheder fra tredjelande, som ikke har en EF-tilladelse, ville påvirke det indre 
marked for buskørsel som fastsat i forordning (EF) nr. 1073/2009. Den ville også påvirke 
aftalen om landtransport mellem EU og Schweiz, i henhold til hvilken cabotagekørsel ikke er 
tilladt, undtagen i tilfælde af rettigheder i medfør af bilaterale aftaler mellem medlemsstater 
og Schweiz, der allerede eksisterede, da aftalen om landtransport blev indgået (ingen aftaler 
indeholdt imidlertid bestemmelser om cabotagerettigheder). På nuværende tidspunkt er det 
kun Frankrig, der har en sådan aftale med Schweiz, som tillader cabotagekørsel (bilateral 
aftale ændret i 2007).

De forpligtelser, som Tyskland har påtænkt, falder ind under Unionens enekompetence. I 
henhold til artikel 2, stk. 1, i TEUF kan Unionen dog give medlemsstaterne bemyndigelse til 
at handle på områder, hvor den har enekompetence. En sådan bemyndigelse skal være tildelt 
af Unionens lovgivere i overensstemmelse med den i artikel 91 i TEUF omtalte 
lovgivningsprocedure. 

Ordføreren bemærker, at godkendelsen i henhold til Kommissionens forslag er betinget af, at 
der ikke udøves forskelsbehandling mellem transportvirksomheder, der er etableret i Unionen, 
og at der ikke sker konkurrenceforvridning. Der er også en klar geografisk afgrænsning af 
cabotagekørslen, da den kun ville være tilladt i de grænseregioner i Tyskland, der er anført i 
den foreslåede afgørelse - Landkreis Freiburg og Tübingen i Baden-Württemberg og 
Landkreis Schwaben i Bayern - i forbindelse med udførelse af personbefordring med bus 
mellem Tyskland og Schweiz.

Ordføreren foreslår, at Kommissionens forslag støttes, da det vil forbedre de offentlige 
transportforbindelser mellem de to lande, gøre rejser med bus lettere tilgængelige og mere 
attraktive samt give de mennesker, der bor og arbejder på begge sider af grænsen, flere 
valgmuligheder.


