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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 rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 1071/2009, 
(EG) nr 1072/2009 och (EU) nr 1024/2012 i syfte att anpassa dem till utvecklingen inom 
vägtransportsektorn
(05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen 
(05115/1/2020  C9-0105/2020),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 18 januari 20181, 

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 februari 20182,

– med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2020)0151),

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen3 av ärendet, en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0281), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och 
turism (A9-0116/2020).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 
ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

1 EUT C 197, 8.6.2018, s. 38.
2 EUT C 176, 23.5.2018, s. 57.
3 Antagna texter 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.
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4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

1. Den internationella vägtransportmarknaden 

Vägtransportsektorn är mycket viktig då den sysselsätter över 11 miljoner människor och står 
för nästan 80 % av EU:s godstransporter i inlandet.

För närvarande finns det två EU-förordningar med det övergripande målet att stödja en väl 
fungerande, effektiv och konkurrenskraftig vägtransportmarknad.
 I förordning (EG) nr 1071/2009 finns de bestämmelser som företagen måste uppfylla för 

att få bedriva yrkestrafik på väg (passagerar- och godstrafik).
 I förordning (EG) nr 1072/2009 fastställs de villkor som måste uppfyllas av företag som 

har för avsikt att bedriva verksamhet på den internationella marknaden för godstransporter 
på väg och på nationella marknader andra än sina egna (cabotage).

Erfarenheterna av genomförandet om dessa förordningar visar dock att olika regeltolkning, 
inkonsekvent tillsyn och bristande samarbete mellan medlemsstaterna har minskat 
förordningarnas verkan och skapat en situation med rättslig oklarhet och snedvriden 
konkurrens för transportoperatörerna. 

2. Kommissionens förslag 

Den 31 maj 2017 antog kommissionen rörlighetspaket I i syfte att säkerställa en sund 
konkurrens, förenkla befintliga bestämmelser, värna EU:s inre marknad och skydda 
rättigheterna för arbetstagare i sektorn. Som en del i detta första rörlighetspaket föreslog 
kommissionen att man skulle ändra de bestämmelser som företag måste följa om de önskar 
bedriva verksamhet på marknaden för internationella godstransporter på väg eller på andra 
nationella marknader än den egna hemstatens (cabotage). 

Föreslaget innehåller specifika ändringar på fyra separata områden: brevlådeföretag, lätta 
nyttofordon, cabotage och efterlevnad.

För att komma ifrån användningen av så kallade brevlådeföretag, dvs. ”falska dotterbolag” i 
medlemsstater med lägre löner som har grundats för att utnyttja löneskillnaderna, föreslog 
kommissionen att skärpa etableringskriterierna för att säkerställa att transportföretaget 
verkligen har verksamhet i den medlemsstat där det är etablerat. 

För närvarande omfattas inte lätta nyttofordon (fordon under 3,5 ton) av förordning 
1071/2009. Om de vill får dock medlemsstaterna tillämpa vissa av förordningens 
bestämmelser på lätta nyttofordon som är registrerade på deras territorium, vilket leder till ett 
lappverk av krav i hela EU. Eftersom användningen av lätta nyttofordon förväntas öka 
ytterligare under de kommande åren föreslog kommissionen att dessa fordon ska omfattas av 
vissa bestämmelser om rätten att bedriva yrkesmässig verksamhet.

Marknaden för cabotage, dvs. godstransporter inom en medlemsstat som utförs av ett 
transportföretag som är etablerat i en annan medlemsstat, omfattas idag av begränsningar. 
Nuvarande EU-regler medger tre cabotageuppdrag inom sju dagar efter en internationell 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1071-20130701&qid=1498823698149&from=SV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1072-20130701&qid=1498823754707&from=SV
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leverans. Kommissionen förslog en ny regel, nämligen obegränsat antal cabotageuppdrag 
inom fem dagar efter en internationell transport. 

Slutligen föreslog kommissionen även en rad åtgärder för att åtgärda problemet med att 
efterlevnaden samt nivån och effektiviteten på kontrollerna varierar mellan medlemsstaterna. 
Bland annat vill man ha obligatoriska årströsklar för cabotagekontroller och riktade 
gränsöverskridande kontroller, förbättrat samarbete genom bestämmelser om utbyte av 
information, möjlighet till riktade kontroller genom riskvärdering via det europeiska registret 
över vägtransportföretag samt utvidgad användning av smarta färdskrivare och elektroniska 
dokument. 

3. Interinstitutionella förhandlingar

Efter att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 4 april 2019 
hölls interinstitutionella förhandlingar (i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra 
behandlingen), från oktober till december 2019, under Finlands EU-ordförandeskap. Efter 
fyra rundor med trepartsmöten, varav vissa gemensamt, nådde parlamentets förhandlingsteam 
en preliminär överenskommelse med rådets ordförandeskap vid det sista trepartsmötet som 
inleddes den 11 december 2019.

Den preliminära överenskommelsen presenterades för utskottet för transport och turism 
(TRAN) och bekräftades den 21 januari 2020. På grundval av utskottets godkännande 
meddelade TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till ordföranden för Ständiga 
representanternas kommitté (Coreper I), att hon skulle rekommendera plenarförsamlingen att 
godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar, under förutsättning att den överensstämmer med 
den preliminära överenskommelse som nåtts mellan de två institutionerna. Efter 
juristlingvisternas granskning antog rådet den 7 april 2020 (genom skriftligt förfarande) sin 
ståndpunkt formellt i enlighet med den preliminära överenskommelsen.

4. Överenskommelsens huvuddelar

Den övergripande överenskommelse som parlamentet nådde med rådet stärkte förslaget 
ytterligare, så att man kunde säkerställa balanserade villkor för rättvis konkurrens och en 
strikt kontroll av efterlevnaden. Man uppnådde särskilt följande:

 För att förbättra kampen mot brevlådeföretagen har bestämmelserna om en befintlig och 
effektiv etablering av verkligt företagande stärkts och förtydligats, så att det finns tydlig, 
bevisad koppling till etableringsmedlemsstaten. Detta inkluderar krav på att ha fordon 
som transportföretaget använder i etableringsmedlemsstaten (en gång var åttonde vecka) 
och på förarnas normala sysselsättningsplats.

 Vad gäller inkluderandet av lätta nyttofordon så minskas den administrativa bördan 
genom att göra undantag för lätta nyttofordon som enbart bedriver nationell 
transportverksamhet, samt mycket små, lätta nyttofordon (mindre än 2,5 ton). Å andra 
sidan ska lätta nyttofordon som omfattas av förordningen uppfylla samma krav som tunga 
nyttofordon för att säkerställa en rättvis konkurrens.
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 Även om de nuvarande cabotagebestämmelserna behålls så införs en vänteperiod på fyra 
dagar för att motverka att man använder sig av nomadförare och social dumping. Under 
denna period får man inte göra några ytterligare cabotagetransporter i den aktuella 
medlemsstaten. Dessutom har man vidtagit åtgärder för att förhindra att transportföretag 
kan utnyttja direktivet om kombinerad transport för att kringgå reglerna om cabotage.

 För att stärka och harmonisera reglerna ytterligare har man enats om bestämmelser för att 
öka det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna, samla in mer relevant statistik 
om transportföretag i nationella elektroniska register samt göra det enklare att komma åt 
dessa register vid kontroller på vägarna. Dessutom ska man mer regelbundet kontrollera 
att tillståndskraven fortfarande uppfylls, bland annat genom kontroller på plats, samt 
använda den ringa nationella efterlevnadskapaciteten till att fokusera på företag med högre 
risk.

 Ett medansvar införs i leveranskedjan så att även aktörer tidigare i kedjan (avsändare, 
speditörer, transportörer och undertransportörer) får ansvar för att se till att de 
transporttjänster de beställer inte bryter mot lagen. 

 Dessutom förtydligas bestämmelserna för att förbättra den rättvisa konkurrensen inom 
branschen, samtidigt som man beaktar de tekniska förbättringarna och digitaliseringen av 
transportsektorn.

5. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt överensstämmer med den preliminära överenskommelsen från de 
interinstitutionella förhandlingarna rekommenderar föredraganden att den godkänns utan 
ändringar.
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ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
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