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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Tyskland 
att ändra sitt befintliga bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz i syfte att tillåta 
cabotagetrafik vid internationella persontransporter med buss i de båda ländernas 
gränsregioner
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2019)0221),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 2.1 och 91 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för 
parlamentet (C9-0001/2019),

 med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, med 
beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga 
grunden,

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 
september 20191,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för transport och turism (A9-0000/2019).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för 
parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt 
förslag.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 
rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

1 EUT C, , s. (Ännu ej offentliggjort i EUT).
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MOTIVERING

Beslutet föreslås som svar på Tysklands begäran om att bemyndiga landet, i enlighet med 
artikel 2.1 i EUF-fördraget, att ändra sitt bilaterala avtal om vägtransporter med Schweiz från 
1953, i syfte att tillåta cabotagetrafik vid tillhandahållandet av persontransporter med buss i 
gränsregionerna mellan de båda länderna. Vid mötet i EU:s och Schweiz gemensamma 
kommitté för landtransporter i juni 2018 meddelade Schweiz kommissionen att det också var 
intresserat av att ingå ett sådant avtal. 

Den föreslagna cabotagetrafiken inom unionen, som ska utföras av transportföretag från 
tredjeländer som inte innehar ett gemenskapstillstånd, kommer att påverka den inre 
marknadens funktion när det gäller persontransporter med buss, enligt förordning (EG) nr 
1073/2009. Den påverkar även avtalet om landtransport mellan EU och Schweiz, enligt vilket 
cabotage inte tillåts, utom när det finns befintliga rättigheter i bilaterala avtal mellan 
medlemsstaterna och Schweiz vid tidpunkten för ingåendet av det avtalet (inga avtal förutsåg 
emellertid cabotagerättigheter). För närvarande är det endast Frankrike som har ett sådant 
avtal med Schweiz som tillåter cabotage (ett bilateralt avtal som ändrades 2007).

De åtaganden som Tyskland planerar omfattas av unionens exklusiva befogenhet. I enlighet 
med artikel 2.1 i EUF-fördraget får unionen emellertid bemyndiga medlemsstater att agera på 
områden där unionen har exklusiv befogenhet. Ett sådant bemyndigande måste utfärdas av 
unionslagstiftaren i enlighet med lagstiftningsförfarandet i artikel 91 i EUF-fördraget. 

Föredraganden noterar att enligt kommissionens förslag beviljas godkännande under 
förutsättning att det inte förekommer någon diskriminering mellan transportföretag som är 
etablerade inom unionen och att konkurrensen inte snedvrids. Det finns också en klart 
begränsad geografisk räckvidd för cabotagetransporterna, eftersom dessa endast skulle tillåtas 
i sådana gränsregioner i Tyskland som anges i texten i förslaget till beslutet – de 
administrativa distrikten Freiburg och Tübingen i Baden-Würtemberg och det administrativa 
distriktet Schwaben i Bayern – vid tillhandahållandet av busstransporter mellan Tyskland och 
Schweiz.

Föredraganden föreslår att man stöder kommissionens förslag eftersom det förbättrar de 
gränsöverskridande kollektivtrafikförbindelserna mellan de båda länderna, och gör bussresor 
mer tillgängliga och attraktiva, och ger människor som bor och arbetar på båda sidor om 
gränsen större valfrihet.


