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22.3.2019 A8-0204/209

Ändringsförslag 209
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
för ENF-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 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) För närvarande har 
medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 
vägtransportyrket omfattas av ytterligare 
krav utöver dem som anges i förordning 
(EG) nr 1071/2009. Denna möjlighet har 
inte visat sig vara nödvändig för att möta 
tvingande behov och har lett till skillnader 
när det gäller sådant tillträde. Den bör 
därför avskaffas.

(3) För närvarande har 
medlemsstaterna rätt att låta tillträdet till 
vägtransportyrket omfattas av ytterligare 
krav utöver dem som anges i förordning 
(EG) nr 1071/2009.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/210

Ändringsförslag 210
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
för ENF-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 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Bestämmelserna om nationella 
transporter som på tillfällig bas utförs av 
utlandsetablerade transportoperatörer i en 
värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 
tydliga, enkla och lätta att tillämpa, 
samtidigt som man i stora drag bibehåller 
den liberaliseringsnivå som uppnåtts 
hittills.

(13) Bestämmelserna om nationella 
transporter som på tillfällig bas utförs av 
utlandsetablerade transportoperatörer i en 
värdmedlemsstat (”cabotage”) bör vara 
tydliga, enkla och lätta att tillämpa.

Or. en

Motivering

Det är just dagens liberaliseringsnivå som har skapat förutsättningarna för social dumpning 
och illojal konkurrens inom vägtransportsektorn. För att bekämpa lönedumpning och sätta 
stopp för slaktandet av vägtransportföretag i länder med höga lönenivåer och goda sociala 
förhållanden måste detta fel korrigeras, inte permanentas.
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22.3.2019 A8-0204/211

Ändringsförslag 211
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
för ENF-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 minskas till två dagar. En 
väntetid på sju dagar mellan den 
obligatoriska återresan till 
ursprungslandet och nästa nya leverans 
bör vara obligatorisk.

Or. en

Motivering

Cabotagetransporter är den främsta orsaken till utvecklingen av social dumpning och illojal 
konkurrens inom vägtransportsektorn. För att få slut på denna situation måste 
cabotagetransporterna inskränkas till ett minimum, genom att det fastställs att lastbilar inte 
får gå tomma.
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22.3.2019 A8-0204/212

Ändringsförslag 212
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
för ENF-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 2Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Artikel 3.2 ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

De inhemska marknaderna i varje medlemsstat har sina särdrag. Ofta är utbudet större än 
efterfrågan, och de flesta företagen bedriver all sin verksamhet i det egna hemlandet. Därför 
kan man inte utesluta möjligheten att fortsatt införa ytterligare nationella krav, så länge de är 
proportionella och icke-diskriminerande. Detta ändringsförslag hör samman med 
ändringsförslaget om att stryka andra halvan av skäl 3 i förslaget.
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22.3.2019 A8-0204/213

Ändringsförslag 213
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
för ENF-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 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 
eller i angränsande medlemsstater. Den 
sista lossningen av last inom ramen för en 
cabotagetransport som genomförs ska äga 
rum inom två dagar från det att den sista 
lossningen i värdmedlemsstaten inom 
ramen för den ingående internationella 
transporten har ägt rum, med en 
obligatorisk väntetid på sju dagar mellan 
den obligatoriska återresan till 
ursprungslandet och nästa nya leverans.”

Or. en

(Förordning (EG) nr 1072/2009)

Motivering

Cabotagetransporter är den främsta orsaken till utvecklingen av social dumpning och illojal 
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konkurrens inom vägtransportsektorn. För att få slut på denna situation måste 
cabotagetransporterna inskränkas till ett minimum, genom att det fastställs att lastbilar inte 
får gå tomma.


