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22.3.2019 A8-0204/261

Ändringsförslag 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Erfarenheterna från genomförandet 
av förordningarna (EG) nr 1071/200918 och 
(EG) nr 1072/200919 gav vid handen att de 
bestämmelser som föreskrivs i dessa 
förordningar erbjuder utrymme för 
förbättringar på en rad punkter.

(1) Erfarenheterna från genomförandet 
av förordningarna (EG) nr 1071/200918 och 
(EG) nr 1072/200919 gav vid handen att de 
bestämmelser som föreskrivs i dessa 
förordningar kräver en fortsatt och 
kraftfullare tillämpning.

__________________ __________________
18 Förordning (EG) nr 1071/2009 om 
gemensamma regler beträffande de villkor 
som ska uppfyllas av personer som 
bedriver yrkesmässig trafik och om 
upphävande av rådets direktiv 96/26/EG 
(EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

18 Förordning (EG) nr 1071/2009 om 
gemensamma regler beträffande de villkor 
som ska uppfyllas av personer som 
bedriver yrkesmässig trafik och om 
upphävande av rådets direktiv 96/26/EG 
(EUT L 300, 14.11.2009, s. 51).

19 Förordning (EG) nr 1072/2009 om 
gemensamma regler för tillträde till den 
internationella marknaden för 
godstransporter på väg (EUT L 300, 
14.11.2009, s. 72).

19 Förordning (EG) nr 1072/2009 om 
gemensamma regler för tillträde till den 
internationella marknaden för 
godstransporter på väg (EUT L 300, 
14.11.2009, s. 72).
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22.3.2019 A8-0204/262

Ändringsförslag 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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. Denna möjlighet har 
inte visat sig vara nödvändig för att möta 
tvingande behov och har lett till skillnader 
när det gäller sådant tillträde och till en 
urholkning av grundläggande regler för 
den inre marknaden och friheten att 
tillhandahålla tjänster. Den bör därför 
avskaffas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/263

Ändringsförslag 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Det är nödvändigt att säkerställa att 
transportoperatörer som är etablerade i en 
medlemsstat har en verklig och 
kontinuerlig närvaro i den medlemsstaten 
och bedriver sin verksamhet därifrån. 
Därför, och mot bakgrund av de 
erfarenheter som gjorts, är det nödvändigt 
att förtydliga bestämmelserna om huruvida 
det föreligger en faktisk och stabil 
företagsetablering.

(4) För att sätta stopp för så kallade 
brevlådeföretag är det nödvändigt att 
säkerställa att transportoperatörer som är 
etablerade i en medlemsstat har en verklig 
och kontinuerlig närvaro i den 
medlemsstaten och bedriver sin 
verksamhet därifrån. Därför, och mot 
bakgrund av de erfarenheter som gjorts, är 
det nödvändigt att förtydliga 
bestämmelserna om huruvida det föreligger 
en faktisk och stabil företagsetablering.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/264

Ändringsförslag 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka förutsättningarna för en 
sund konkurrens på marknaden för 
godstransporter på väg bör allvarliga 
överträdelser av nationella 
skattebestämmelser läggas till de punkter 
som är relevanta för bedömningen av gott 
anseende.

(6) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka förutsättningarna för en 
sund konkurrens på marknaden för 
godstransporter på väg bör allvarliga 
överträdelser av samtliga nationella 
bestämmelser som omfattar 
vägtransporter läggas till de punkter som 
är relevanta för bedömningen av gott 
anseende.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/265

Ändringsförslag 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka marknaden för 
godstransporter på väg samt det sociala 
skyddet av arbetstagare bör allvarliga 
överträdelser av unionens regler om 
utstationering av arbetstagare och 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 
till de punkter som är relevanta för 
bedömningen av gott anseende.

(7) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka marknaden för 
godstransporter på väg samt det sociala 
skyddet av arbetstagare bör allvarliga 
överträdelser av unionens regler om 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser läggas 
till de punkter som är relevanta för 
bedömningen av gott anseende.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/266

Ändringsförslag 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Med tanke på vikten av rättvis 
konkurrens på marknaden bör 
överträdelser av unionsregler som är av 
relevans för denna fråga beaktas vid 
bedömningen av trafikansvarigas och 
transportföretags goda anseende. 
Kommissionens befogenhet att definiera 
hur allvarliga relevanta överträdelser är bör 
förtydligas i detta avseende.

(8) Med tanke på vikten av rättvis 
konkurrens på EU:s inre marknad bör 
överträdelser av unionsregler som är av 
relevans för denna fråga beaktas vid 
bedömningen av trafikansvarigas och 
transportföretags goda anseende. 
Kommissionens befogenhet att definiera 
hur allvarliga relevanta överträdelser är bör 
förtydligas i detta avseende.

Or. en



AM\1180742SV.docx PE621.710v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/267

Ändringsförslag 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Information om transportoperatörer 
i de nationella elektroniska registren bör 
vara så fullständig som möjligt så att 
nationella myndigheter med ansvar för 
tillämpning av relevanta regler kan få en 
tillräcklig överblick över de aktörer som 
utreds. I synnerhet information om 
registreringsnumret på de fordon som 
operatörerna förfogar över, antal anställda, 
aktörernas riskvärdering och deras 
grundläggande ekonomiska uppgifter bör 
möjliggöra en bättre nationell och 
gränsöverskridande tillämpning av 
bestämmelserna i förordningarna (EG) nr 
1071/2009 och (EG) nr 1072/2009. 
Reglerna om de nationella elektroniska 
registren bör därför ändras i enlighet med 
detta.

(11) Information om transportoperatörer 
i de nationella elektroniska registren bör 
systematiskt kompletteras och uppdateras 
så att nationella myndigheter med ansvar 
för tillämpning av relevanta regler kan få 
en tillräcklig överblick över de aktörer som 
utreds. I synnerhet information om antalet 
fordon som operatörerna förfogar över, 
antal anställda förare, aktörernas 
riskvärdering och deras grundläggande 
ekonomiska uppgifter bör möjliggöra en 
bättre nationell och gränsöverskridande 
tillämpning av bestämmelserna i 
förordningarna (EG) nr 1071/2009 och 
(EG) nr 1072/2009. Reglerna om de 
nationella elektroniska registren bör därför 
ändras i enlighet med detta.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/268

Ändringsförslag 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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, 
samtidigt som man ovillkorligen bibehåller 
den liberaliseringsnivå som uppnåtts 
hittills.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/269

Ändringsförslag 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15) Det bör klargöras hur 
vägtransportoperatörerna kan styrka 
överensstämmelse med reglerna för 
cabotagetrafik. Användning och överföring 
av elektronisk information bör erkännas i 
detta sammanhang, vilket bör göra det 
enklare att lägga fram relevanta bevis, och 
de behöriga myndigheternas behandling av 
bevisen. Det format som ska användas för 
detta ändamål bör garantera tillförlitlighet 
och äkthet. Med tanke på den ökande 
användningen av effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom transport och 
logistik är det viktigt att säkerställa 
samstämmighet i regelverken och 
bestämmelserna om förenkling av 
administrativa förfaranden.

(15) Ytterligare digitalisering av 
sektorn och verktyg för utbyte av 
handlingar är en förutsättning för en väl 
fungerande inre marknad och för att 
minska alltför stora administrativa 
bördor, och det bör därför klargöras hur 
vägtransportoperatörerna kan styrka 
överensstämmelse med reglerna för 
cabotagetrafik. Användning och överföring 
av elektronisk information bör erkännas i 
detta sammanhang, vilket bör göra det 
enklare att lägga fram relevanta bevis, och 
de behöriga myndigheternas behandling av 
bevisen. Det format som ska användas för 
detta ändamål bör garantera tillförlitlighet 
och äkthet. Med tanke på den ökande 
användningen av effektivt elektroniskt 
informationsutbyte inom transport och 
logistik är det viktigt att säkerställa 
samstämmighet i regelverken och 
bestämmelserna om förenkling av 
administrativa förfaranden.

Or. en



AM\1180742SV.docx PE621.710v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0204/270

Ändringsförslag 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-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 1 – led aFörordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 1 – punkt 4 – led a – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led a ska utgå. utgår

Or. en


