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27.6.2018 A8-0204/102 

Ändringsförslag  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 3 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 5 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (a) Följande led ska läggas till: 

 ”aa)  De fordon som avses i led b ska, 

inom ramen för ett transportavtal, ha 

gjort minst en lastning eller en lossning 

av gods var tredje vecka i 

etableringsmedlemsstaten. Bevis på sådan 

lastning och/eller lossning ska förvaras 

inne i fordonet och ska på begäran och 

inom den tid som vägkontrollen tar 

uppvisas för cabotagevärdmedlemsstatens 

behörige kontrolltjänsteman.”  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Ändringsförslag  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

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, 

på vägen tillbaka till ett transportföretags 

etableringsmedlemsstat. 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 den ingående internationella 

transporten har ägt rum. 

 Sådana cabotagetransporter som får 

utföras enligt punkt 1 ska vara av tillfällig 

natur och det arbete som utförs av den 

förare som genomför dessa transporter 

ska organiseras på ett sätt som gör det 

möjligt för föraren att ta ut vila hemma 

eller på en annan plats som han eller hon 

valt i enlighet med förordning (EG) 

nr 561/2006. ” 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Ändringsförslag  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led aa (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 8 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (aa) Följande punkt ska införas: 

 ”2a. Det är inte tillåtet för 

transportföretag att genomföra 

cabotagetransporter med samma fordon, 

eller då det är fråga om fordonståg, med 

motorfordonet i detta fordonståg, i 

värdmedlemsstaten inom sju dagar räknat 

från och med dagen då 

cabotagetransporten slutfördes.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Ändringsförslag  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – led 5 – led ab (nytt) 

Förordning (EG) nr 1071/2009 

Artikel 8 – punkt 2b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ab) Följande punkt ska införas: 

 ”2b. Utgångspunkten för dessa 

transporter ska vara att återvända till den 

medlemsstat där företaget är etablerat.” 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Ändringsförslag  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

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 inte begränsas under en period 

på 48 timmar. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Ändringsförslag  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Anpassning till utvecklingen inom vägtransportsektorn 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Förslag till förordning 

Skäl 14a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (14a) Efter det att en cabotagetransport 

har slutförts bör det inte vara tillåtet för 

transportföretag att genomföra ytterligare 

cabotagetransporter med samma fordon, 

eller då det är fråga om fordonståg, med 

motorfordonet i detta fordonståg, i 

värdmedlemsstaten under sju dagar. 

Or. en 

 

 


