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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/165

Ändringsförslag 165
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 1b (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 1 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1b) Artikel 1.2 ska ersättas med 
följande:

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. 
Den del av transporten som utgörs av 
transitering ska dock inte ingå i 
tillämpningsområdet för direktivet om 
utstationering av 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
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/166

Ändringsförslag 166
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 1c (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 1 – punkt 5 – led c

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(1c) Punkt 5 c ska ersättas med 
följande:

c) Godstransport med fordon vars 
högsta tillåtna totala vikt, inbegripet släp, 
inte överstiger 3,5 ton.

c) Godstransport med motorfordon 
vars högsta tillåtna totala vikt, inbegripet 
släp, är lägre än 2,4 ton.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/167

Ändringsförslag 167
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 1a (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 2 – led 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I artikel 14.1 ska följande led 
läggas till: 
(7a) transitering: en transport med last 
som företas med ett fordon genom en eller 
flera medlemsstater eller tredjeländer då 
avreseorten och bestämmelseorten inte 
ligger i dessa medlemsstater eller 
tredjeländer,

Or. en

Motivering

Definitionen krävs för fastställande av bestämmelser om utstationering av förare i 
COM(2017)0278.
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/168

Ändringsförslag 168
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 3 – led -a (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-a) I punkt 1 ska följande led läggas 
till:
”(ba) utför internationella transporter 
med fordon utrustade med smarta 
färdskrivare i enlighet med artikel 3 och 
kapitel II i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 165/20141a.
__________________
1a 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
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/169

Ändringsförslag 169
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 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 3 dagar från det att den 
sista lossningen i värdmedlemsstaten inom 
ramen för den ingående internationella 
transporten, inom ramen för ett 
transportavtal, har ägt rum.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/170

Ändringsförslag 170
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(aa) Följande punkt ska läggas till:
”2a. Efter slutet av den tredagarsperiod 
som avses i punkt 2 ska en 
transportoperatör inte ha rätt att med 
samma fordon, eller om det är fråga om 
ett fordonståg, med dess motorfordon, 
utföra cabotagetransporter i samma 
värdmedlemsstat inom 60 timmar efter 
återkomsten till transportoperatörens 
etableringsmedlemsstat och innan de har 
utfört en ny internationell transport från 
den medlemsstat där företaget är 
etablerat.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/171

Ändringsförslag 171
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 c
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 4a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. 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.

4a. 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. 
Medlemsstaterna ska godta att bevis 
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 en elektronisk fraktsedel 
enligt konventionen om fraktavtalet vid 
internationell godsbefordran på väg 
(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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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/172

Ändringsförslag 172
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 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) Ersättningen och det minsta 
antalet betalda semesterdagar per år, i 
enlighet med vad som fastställs i artikel 
3.1 stycke 1 led b och c i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
96/71/EG1a.
__________________
1a 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
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/173

Ändringsförslag 173
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 7
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10a – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kontroller Smart tillsyn

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/174

Ändringsförslag 174
Karima Delli
för utskottet för transport och turism

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 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. För att i ännu högre grad se till att 
de skyldigheter som fastställs i det här 
kapitlet uppfylls ska medlemsstaterna 
säkerställa att en enhetlig nationell 
tillsynsstrategi tillämpas inom deras 
territorium. Strategin ska främst inriktas 
på företag med hög riskvärdering, enligt 
vad som avses i artikel 9 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2006/22/EG1a.

__________________
1a 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


