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Ändringsförslag 1
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
–

Förslag om förkastande

— Europaparlamentet avvisar rådets 
ståndpunkt vid första behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Rådets ståndpunkt
Skäl 8 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) I förordning (EG) nr 1071/2009 
föreskrivs att företag ska bedriva sin 
verksamhet effektivt och kontinuerligt med 
lämplig teknisk utrustning och andra 
hjälpmedel vid ett driftscentrum som är 
beläget i etableringsmedlemsstaten, och 
förordningen medger ytterligare krav på 
nationell nivå, varav det vanligaste är 
kravet att ha parkeringsplatser tillgängliga i 
etableringsmedlemsstaten. Dessa krav, 
som inte har tillämpats på samma sätt, 
har dock inte varit tillräckliga för att 
säkerställa en verklig koppling till den 
medlemsstaten i syfte att effektivt 
bekämpa brevlådeföretag samt minska 
risken för systematiskt cabotage och 
nomadförare som organiseras av ett 
företag som fordonen inte återvänder till. 
Med tanke på att särskilda regler om 
etableringsrätten och tillhandahållandet 
av tjänster kan vara nödvändiga för att 
säkerställa att den inre marknaden på 
transportområdet fungerar väl är det 
lämpligt att ytterligare harmonisera 
etableringskraven och skärpa de krav som 

(8) I förordning (EG) nr 1071/2009 
föreskrivs att företag ska bedriva sin 
verksamhet effektivt och kontinuerligt med 
lämplig teknisk utrustning och andra 
hjälpmedel vid ett driftscentrum som är 
beläget i etableringsmedlemsstaten, och 
förordningen medger ytterligare krav på 
nationell nivå, varav det vanligaste är 
kravet att ha parkeringsplatser tillgängliga i 
etableringsmedlemsstaten.
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är kopplade till närvaron i 
etableringsmedlemsstaten för de fordon 
som transportföretaget använder. 
Fastställandet av ett tydligt minsta 
intervall inom vilket fordonet måste 
återvända bidrar också till att säkerställa 
att dessa fordon kan underhållas korrekt 
med den tekniska utrustning som finns i 
etableringsmedlemsstaten och underlättar 
kontroller. Cykeln för sådana 
återvändanden bör synkroniseras med 
transportföretagets skyldighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 561/20061 att 
organisera sin verksamhet på ett sätt som 
gör det möjligt för föraren att återvända 
hem åtminstone var fjärde vecka, så att 
båda skyldigheterna kan uppfyllas genom 
att föraren återvänder med fordonet minst 
varannan fyraveckorscykel. Denna 
synkronisering stärker förarens rätt att 
återvända och minskar risken för att 
fordonet måste återvända enbart i syfte att 
uppfylla detta nya etableringskrav. Kravet 
på att återvända till 
etableringsmedlemsstaten bör dock inte 
innebära att ett visst antal transporter 
måste utföras i etableringsmedlemsstaten 
eller på annat sätt begränsa 
transportföretagens möjlighet att erbjuda 
tjänster på hela den inre marknaden.
____________________________

1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 
mars 2006 om harmonisering av viss 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
och om ändring av rådets förordningar 
(EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, 
s. 1).

Or. en

Ändringsförslag 3
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta Metsola, Gheorghe Falcă, Andris Ameriks, 
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Petras Auštrevičius, Andor Deli, Rovana Plumb, Maria Grapini, Marian-Jean 
Marinescu, Roberts Zīle, Bogusław Liberadzki, Tomasz Piotr Poręba, Kosma Złotowski, 
Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) I förordning (EG) nr 1071/2009 
föreskrivs att företag ska bedriva sin 
verksamhet effektivt och kontinuerligt med 
lämplig teknisk utrustning och andra 
hjälpmedel vid ett driftscentrum som är 
beläget i etableringsmedlemsstaten, och 
förordningen medger ytterligare krav på 
nationell nivå, varav det vanligaste är 
kravet att ha parkeringsplatser tillgängliga i 
etableringsmedlemsstaten. Dessa krav, 
som inte har tillämpats på samma sätt, 
har dock inte varit tillräckliga för att 
säkerställa en verklig koppling till den 
medlemsstaten i syfte att effektivt 
bekämpa brevlådeföretag samt minska 
risken för systematiskt cabotage och 
nomadförare som organiseras av ett 
företag som fordonen inte återvänder till. 
Med tanke på att särskilda regler om 
etableringsrätten och tillhandahållandet 
av tjänster kan vara nödvändiga för att 
säkerställa att den inre marknaden på 
transportområdet fungerar väl är det 
lämpligt att ytterligare harmonisera 
etableringskraven och skärpa de krav som 
är kopplade till närvaron i 
etableringsmedlemsstaten för de fordon 
som transportföretaget använder. 
Fastställandet av ett tydligt minsta 
intervall inom vilket fordonet måste 
återvända bidrar också till att säkerställa 
att dessa fordon kan underhållas korrekt 
med den tekniska utrustning som finns i 
etableringsmedlemsstaten och underlättar 
kontroller. Cykeln för sådana 
återvändanden bör synkroniseras med 
transportföretagets skyldighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 561/20061 att 

(8) I förordning (EG) nr 1071/2009 
föreskrivs att företag ska bedriva sin 
verksamhet effektivt och kontinuerligt med 
lämplig teknisk utrustning och andra 
hjälpmedel vid ett driftscentrum som är 
beläget i etableringsmedlemsstaten, och 
förordningen medger ytterligare krav på 
nationell nivå, varav det vanligaste är 
kravet att ha parkeringsplatser tillgängliga i 
etableringsmedlemsstaten.
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organisera sin verksamhet på ett sätt som 
gör det möjligt för föraren att återvända 
hem åtminstone var fjärde vecka, så att 
båda skyldigheterna kan uppfyllas genom 
att föraren återvänder med fordonet minst 
varannan fyraveckorscykel. Denna 
synkronisering stärker förarens rätt att 
återvända och minskar risken för att 
fordonet måste återvända enbart i syfte att 
uppfylla detta nya etableringskrav. Kravet 
på att återvända till 
etableringsmedlemsstaten bör dock inte 
innebära att ett visst antal transporter 
måste utföras i etableringsmedlemsstaten 
eller på annat sätt begränsa 
transportföretagens möjlighet att erbjuda 
tjänster på hela den inre marknaden.
_____________________________

1 Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 
mars 2006 om harmonisering av viss 
sociallagstiftning på vägtransportområdet 
och om ändring av rådets förordningar 
(EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 
samt om upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 3820/85 (EUT L 102, 11.4.2006, 
s. 1).

Or. en

Motivering

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States which due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands or States located at the periphery of EU. Moreover, 
the proposed provision concerning the obligation of return of a vehicle to the state of 
establishment contradicts European Green Deal, EU’s climate policy objectives and the Paris 
Agreement goals. It increases the number of empty runs and causes additional CO2 
emissions.  Furthermore, this measure will increase the volume of road traffic and will have a 
negative impact on road safety.

Ändringsförslag 4
Maria Grapini
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Rådets ståndpunkt
Skäl 11

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(11) Med tanke på deras potential att 
avsevärt påverka vägtransportmarknaden 
samt det sociala skyddet av arbetstagare, 
bör allvarliga överträdelser av unionens 
regler om utstationering av arbetstagare 
inom vägtransporter, cabotage och 
tillämplig lag för avtalsförpliktelser 
läggas till de punkter som är relevanta för 
bedömningen av gott anseende.

utgår

Or. ro

Motivering

Denna åtgärd påverkar den grundläggande rättigheten att tillhandahålla tjänster i EU 
eftersom den föreslagna klausulen om var eller varifrån de arbetar kommer att leda till 
förvirring rörande val av tillämplig lag. Europaparlamentet får inte tillåta att den inre 
marknaden undermineras i en tid då den måste fungera på ett bra sätt för att den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen ska lyckas.

Ändringsförslag 5
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, Ilhan Kyuchyuk, Petar Vitanov, 
Andrey Novakov, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, 
Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Rovana 
Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta 
Metsola, Maria Grapini

Rådets ståndpunkt
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) Cabotagetransporter bör bidra till 
att öka beläggningsfaktorn för tunga 
fordon och minska antalet tomkörningar, 
och de bör tillåtas så länge de inte utförs 
så att de utvecklas till permanent eller 
kontinuerlig verksamhet i den berörda 
medlemsstaten. För att säkerställa att 
cabotagetransporter inte utförs så att de 
utvecklas till permanent eller kontinuerlig 
verksamhet bör transportföretag inte 

utgår
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tillåtas utföra fler cabotagetransporter i 
samma medlemsstat inom en viss tid efter 
en cabotagetransportperiod.

Or. en

Motivering

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a 4-day “cooling-off” period, the number of empty runs will increase 
significantly. This will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road 
transport and will reduce the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of 
the exchange of goods within the Union.

Ändringsförslag 6
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Skäl 21

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(21) Cabotagetransporter bör bidra till 
att öka beläggningsfaktorn för tunga fordon 
och minska antalet tomkörningar, och de 
bör tillåtas så länge de inte utförs så att de 
utvecklas till permanent eller kontinuerlig 
verksamhet i den berörda medlemsstaten. 
För att säkerställa att cabotagetransporter 
inte utförs så att de utvecklas till 
permanent eller kontinuerlig verksamhet 
bör transportföretag inte tillåtas utföra 
fler cabotagetransporter i samma 
medlemsstat inom en viss tid efter en 
cabotagetransportperiod.

(21) Cabotagetransporter bör bidra till 
att öka beläggningsfaktorn för tunga fordon 
och minska antalet tomkörningar, och de 
bör tillåtas så länge de inte utförs så att de 
utvecklas till permanent eller kontinuerlig 
verksamhet i den berörda medlemsstaten.

Or. en

Ändringsförslag 7
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
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Casa, Costas Mavrides

Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Även om den ökade liberalisering 
som fastställs genom artikel 4 i rådets 
direktiv 92/106/EEG1 har varit gynnsam 
när det gäller att främja kombinerade 
transporter jämfört med cabotage enligt 
förordning (EG) nr 1072/2009, och i 
princip bör bibehållas, är det nödvändigt 
att säkerställa att den inte missbrukas. 
Erfarenheter har visat att den 
bestämmelsen i vissa delar av unionen 
har använts systematiskt för att kringgå 
cabotagetransportens tillfälliga karaktär 
och som grund för en kontinuerlig 
närvaro av fordon i en annan 
medlemsstat än företagets 
etableringsmedlemsstat. Sådana 
otillbörliga metoder riskerar att leda till 
social dumpning och äventyrar respekten 
för den rättsliga ramen gällande 
cabotage. Medlemsstater bör därför 
kunna avvika från artikel 4 i direktiv 
92/106/EEG och tillämpa bestämmelserna 
om cabotage i förordning (EG) nr 
1072/2009 för att komma till rätta med 
sådana problem genom att införa en 
proportionell gräns för en kontinuerlig 
närvaro av fordon inom deras territorium.

utgår

__________________
1 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 
december 1992 om gemensamma regler 
för vissa former av kombinerad transport 
av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 
368, 17.12.1992, s. 38).

Or. en

Ändringsförslag 8
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Magdalena Adamowicz, Tomasz Frankowski, 
Bogusław Liberadzki, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
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Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan 
Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Även om den ökade liberalisering 
som fastställs genom artikel 4 i rådets 
direktiv 92/106/EEG1 har varit gynnsam 
när det gäller att främja kombinerade 
transporter jämfört med cabotage enligt 
förordning (EG) nr 1072/2009, och i 
princip bör bibehållas, är det nödvändigt att 
säkerställa att den inte missbrukas. 
Erfarenheter har visat att den 
bestämmelsen i vissa delar av unionen 
har använts systematiskt för att kringgå 
cabotagetransportens tillfälliga karaktär 
och som grund för en kontinuerlig 
närvaro av fordon i en annan 
medlemsstat än företagets 
etableringsmedlemsstat. Sådana 
otillbörliga metoder riskerar att leda till 
social dumpning och äventyrar respekten 
för den rättsliga ramen gällande 
cabotage. Medlemsstater bör därför 
kunna avvika från artikel 4 i direktiv 
92/106/EEG och tillämpa bestämmelserna 
om cabotage i förordning (EG) nr 
1072/2009 för att komma till rätta med 
sådana problem genom att införa en 
proportionell gräns för en kontinuerlig 
närvaro av fordon inom deras territorium.

utgår

__________________
1 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 
december 1992 om gemensamma regler 
för vissa former av kombinerad transport 
av gods mellan medlemsstaterna (EGT L 
368, 17.12.1992, s. 38).

Or. en

Motivering

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
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in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 is not beneficial as it 
reduces the attractiveness of combined transport for hauliers and freight forwarders. Such a 
measure will not contribute to the further promotion of this type of operation and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and has not been the subject of an 
impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Ändringsförslag 9
Barbara Thaler

Rådets ståndpunkt
Skäl 22

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(22) Även om den ökade liberalisering 
som fastställs genom artikel 4 i rådets 
direktiv 92/106/EEG1 har varit gynnsam 
när det gäller att främja kombinerade 
transporter jämfört med cabotage enligt 
förordning (EG) nr 1072/2009, och i 
princip bör bibehållas, är det nödvändigt att 
säkerställa att den inte missbrukas. 
Erfarenheter har visat att den 
bestämmelsen i vissa delar av unionen har 
använts systematiskt för att kringgå 
cabotagetransportens tillfälliga karaktär 
och som grund för en kontinuerlig närvaro 
av fordon i en annan medlemsstat än 
företagets etableringsmedlemsstat. Sådana 
otillbörliga metoder riskerar att leda till 
social dumpning och äventyrar respekten 
för den rättsliga ramen gällande cabotage. 
Medlemsstater bör därför kunna avvika 
från artikel 4 i direktiv 92/106/EEG och 
tillämpa bestämmelserna om cabotage i 
förordning (EG) nr 1072/2009 för att 
komma till rätta med sådana problem 
genom att införa en proportionell gräns för 
en kontinuerlig närvaro av fordon inom 
deras territorium.

(22) Även om den ökade liberalisering 
som fastställs genom artikel 4 i rådets 
direktiv 92/106/EEG1 har varit gynnsam 
när det gäller att främja kombinerade 
transporter jämfört med cabotage enligt 
förordning (EG) nr 1072/2009, och i 
princip bör bibehållas, är det nödvändigt att 
säkerställa att den inte missbrukas. 
Erfarenheter har visat att den 
bestämmelsen i vissa delar av unionen har 
använts systematiskt för att kringgå 
cabotagetransportens tillfälliga karaktär 
och som grund för en kontinuerlig närvaro 
av fordon i en annan medlemsstat än 
företagets etableringsmedlemsstat. 
Visserligen riskerar sådana otillbörliga 
metoder att leda till social dumpning men 
de neutraliseras i stor utsträckning av de 
nya reglerna för utstationering av 
transportarbetare. Om den berörda 
medlemsstaten kan bevisa att artikel 4 i 
92/106/EEG missbrukas bör den dock 
kunna avvika från artikel 4 i direktiv 
92/106/EEG och tillämpa bestämmelserna 
om cabotage i förordning (EG) nr 
1072/2009 för att komma till rätta med 
sådana problem genom att införa en 
proportionell gräns för en kontinuerlig 
närvaro av fordon inom deras territorium.
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__________________ __________________
1 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 
december 1992 om gemensamma regler för 
vissa former av kombinerad transport av 
gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 
17.12.1992, s. 38).

1 Rådets direktiv 92/106/EEG av den 7 
december 1992 om gemensamma regler för 
vissa former av kombinerad transport av 
gods mellan medlemsstaterna (EGT L 368, 
17.12.1992, s. 38).

Or. en

Ändringsförslag 10
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
Skäl 26a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(26a) Lastbilstransporter spelar en 
central roll i nödsituationer, vilket 
framgår tydligt i samband med covid-19-
krisen. Därför bör fordon garanteras 
obegränsad rörlighet inom EU:s inre 
marknad så att konsumenternas och 
företagens behov kan tillgodoses och 
kontinuiteten i de grundläggande 
tjänsterna säkerställas. De särskilda 
regler om etableringsrätten och 
tillhandahållandet av tjänster som 
fastställs i denna förordning bör därför 
upphävas på unionsnivå under den tid 
som krisen varar och under 
återhämtningsperioden. Dessa regler ska 
innehålla bestämmelser om att fordonen 
ska återvända till 
etableringsmedlemsstaten, krav på att 
föraren ska återvända hem åtminstone 
var fjärde vecka samt begräsningar i 
cabotaget i form av en ”vänteperiod” på 
fyra dagar.

Or. en

Motivering

Administrative burden and movement restrictions for truck drivers severely compromise EU’s 
crisis-resilience and the capacity to deliver production materials, equipment and goods to the 
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places where they are most needed. The Regulation entails additional and excessive 
administrative burdens, as well as restricted market access for non-resident carriers, which 
cannot be justified, especially in the light of the novel Covid-19 crisis.  This is even more 
valid for the areas that are not easily accessible, like islands and poorly connected zones. 
Delay in cross-border road transport services may lead to dramatic consequences, like for 
example a hospital not receiving the medicines. All the restrictions to the provision of such 
services should therefore be removed in the situation of emergency.

Ändringsförslag 11
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Petar 
Vitanov, Angel Dzhambazki, Juozas Olekas, Loucas Fourlas, Lefteris Christoforou

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) organisera sin fordonsparks 
verksamhet på ett sådant sätt att det 
säkerställs att fordon som företaget 
förfogar över och som används vid 
internationella transporter återvänder till 
ett av driftscentrumen i den 
medlemsstaten senast inom åtta veckor 
efter avfärden,

utgår

Or. en

Motivering

This measure is excessively restrictive and discriminatory. The mandatory return of a vehicle 
will put in a disadvantaged position Member States that, due to their geographical location 
will have substantial difficulties in providing truck transport services on the Single Market, as 
their vehicles will have to cover far greater distances and to overcome significant natural 
barriers, especially in the case of islands. Moreover, the proposed provision concerning the 
obligation of return of a vehicle to the state of establishment contradicts the EU’s climate 
policy objectives and the Paris Agreement goals. It increases the number of empty runs and 
causes additional CO2 emissions from road transport sector. Furthermore, this measure will 
increase the volume of road traffic and will have a negative impact on road safety.
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Ändringsförslag 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – punkt 1 – led b

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) organisera sin fordonsparks 
verksamhet på ett sådant sätt att det 
säkerställs att fordon som företaget 
förfogar över och som används vid 
internationella transporter återvänder till 
ett av driftscentrumen i den 
medlemsstaten senast inom åtta veckor 
efter avfärden,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) fortlöpande och regelbundet förfoga 
över ett antal fordon som uppfyller 
villkoren i led e samt förare som normalt 
är stationerade vid ett driftscentrum i den 
medlemsstaten, i båda fallen i ett antal 
som står i proportion till företagets 
transportvolym.

g) fortlöpande och regelbundet förfoga 
över ett antal fordon som uppfyller 
villkoren i led e samt ha förare anställda i 
enlighet med den lag som är tillämplig vid 
företagets driftscentrum, i ett antal som 
står i proportion till företagets 
transportvolym.

Or. en

Ändringsförslag 14
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
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Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, 
Petar Vitanov, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, Magdalena Adamowicz, 
Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Maria 
Grapini, Angel Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 3
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 5 – punkt 1 – led g

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

g) fortlöpande och regelbundet förfoga 
över ett antal fordon som uppfyller 
villkoren i led e samt förare som normalt 
är stationerade vid ett driftscentrum i den 
medlemsstaten, i båda fallen i ett antal 
som står i proportion till företagets 
transportvolym.

g) fortlöpande och regelbundet förfoga 
över ett antal fordon som uppfyller 
villkoren i led e samt ha förare anställda i 
enlighet med den lag som är tillämplig vid 
företagets driftscentrum, i ett antal som 
står i proportion till företagets 
transportvolym.

Or. en

Motivering

The amendment restores EP position at 1st reading. Proposed requirement concerning 
'drivers normally based at an operational centre' means that drivers should normally work at 
or from such a centre. This could exclude the possibility to provide so-called exports of 
services within the single market consisting, inter alia, of cross-trade. The proposed provision 
is protectionist in nature, very much limiting the current single market freedoms. Moreover, 
there is a need to point out the climatic consequences of the limitation of cross-trade capacity. 
Provisions do not allow the load to be taken up where it is closest to the vehicle but they do 
cause the vehicle to travel several hundred kilometres where taking up the load will not result 
in negative consequences in terms of not being able to fulfil one of the conditions to pursue 
the occupation of a road transport haulier. The provision is imprecise and allows for different 
interpretations. This gives rise to legal uncertainty on the part of the hauliers and therefore 
considerable risk. Contrary to some opinions stating that the interpretation of this provision 
will fall exclusively within the competence of the national control authorities of the haulier's 
state of establishment, the provision may also give rise to proceedings against the haulier in 
another Member State from whose territory the transport operations will be carried out or 
where the driver will be commuting to take up work with a vehicle left in the local parking.

Ändringsförslag 15
Maria Grapini

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 4 – led a – led iv
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Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 6 – punkt 1 – stycke 3 – led b – led xi

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

xi) utstationering av arbetstagare 
inom vägtransportsektorn,

utgår

Or. ro

Motivering

Denna åtgärd påverkar den grundläggande rättigheten att tillhandahålla tjänster i EU 
eftersom den föreslagna klausulen om var eller varifrån de arbetar kommer att leda till 
förvirring rörande val av tillämplig lag. Europaparlamentet får inte tillåta att den inre 
marknaden undermineras i en tid då den måste fungera på ett bra sätt för att den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen ska lyckas.

Ändringsförslag 16
Maria Grapini

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 4 – led a – led iv
Förordning (EG) nr 1071/2009
Artikel 6 – punkt 1– stycke 3 – led b – led xii 

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

xii) tillämplig lag för 
avtalsförpliktelser,

utgår

Or. ro

Motivering

Denna åtgärd påverkar den grundläggande rättigheten att tillhandahålla tjänster i EU 
eftersom den föreslagna klausulen om var eller varifrån de arbetar kommer att leda till 
förvirring rörande val av tillämplig lag. Europaparlamentet får inte tillåta att den inre 
marknaden undermineras i en tid då den måste fungera på ett bra sätt för att den ekonomiska 
återhämtningen efter covid-19-krisen ska lyckas.

Ändringsförslag 17
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Tomasz Frankowski, 
Magdalena Adamowicz, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, 
Tomasz Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, 
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Andris Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Petar Vitanov, 
Ilhan Kyuchyuk, Angel Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”2a. Transportföretag får inte utföra 
cabotagetransporter med samma fordon 
eller, om det är fråga om fordonståg, med 
dess motorfordon, i samma medlemsstat 
inom fyra dagar från det att den sista 
cabotagetransporten i den medlemsstaten 
har utförts.”

Or. en

Motivering

Imposing additional restrictions on cabotage in the form of a “cooling-off” period is a 
restrictive, disproportionate and protectionist measure that constitutes a new and unfair 
administrative barrier to market access. It should also be viewed in the context of inclusion of 
cabotage operations in the posting regime from day one, which will negatively impact these 
operations, which are aimed at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of 
introducing a “cooling-off” period, the number of empty runs will increase significantly. This 
will have a negative impact on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce 
the efficiency of transport performance, thus increasing the cost of the exchange of goods 
within the Union.

Ändringsförslag 18
Johan Van Overtveldt

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”2a. Transportföretag får inte utföra 
cabotagetransporter med samma fordon 
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eller, om det är fråga om fordonståg, med 
dess motorfordon, i samma medlemsstat 
inom fyra dagar från det att den sista 
cabotagetransporten i den medlemsstaten 
har utförts.”

Or. en

Motivering

Även om vi delar målet att förhindra ett systematiskt missbruk av cabotagereglerna så är vi 
tveksamma till att en vänteperiod skulle vara rätt lösning på detta problem. Vänteperioden 
skulle kunna få en negativ effekt på företagens specifika affärsmodell (ofta små och 
medelstora företag) i regioner med daglig gränshandel. Vi tror att det finns andra lösningar 
för att säkerställa efterlevnad av dessa regler, till exempel genom att använda smarta 
färdskrivare.

Ändringsförslag 19
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led a
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

a) Följande punkt ska införas: utgår
”2a. Transportföretag får inte utföra 
cabotagetransporter med samma fordon 
eller, om det är fråga om fordonståg, med 
dess motorfordon, i samma medlemsstat 
inom fyra dagar från det att den sista 
cabotagetransporten i den medlemsstaten 
har utförts.”

Or. en

Ändringsförslag 20
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă
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Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas:
”2b. Transportföretag får inte utföra 
cabotagetransporter med samma fordon 
eller, om det är fråga om fordonståg, med 
dess motorfordon, i samma medlemsstat 
inom 48 timmar från det att den sista 
cabotagetransporten i den medlemsstaten 
har utförts.”

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget återinför parlamentets ståndpunkt från första behandlingen. Genom en kort 
och naturlig vänteperiod på 48 timmar störs inte planeringen och genomförandet av 
transporterna på den inre marknaden fullständigt, varför en sådan kompromiss kan vara 
acceptabel för alla parter.

Ändringsförslag 21
Johan Van Overtveldt

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas:
”2b. Under den period som avses i 
punkt 2a får inte transportföretag utföra 
mer än en cabotagetransport med samma 
fordon eller, om det är fråga om 
fordonståg, med dess motorfordon, i 
samma medlemsstat efter att de varor som 
transporteras i den nya inkommande 
internationella transporten har 
levererats.”
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Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag begränsas möjligheterna att systematiskt missbruka 
cabotagereglerna samtidigt som företagens specifika affärsmodell (ofta små och medelstora 
företag) i regioner med daglig gränshandel bevaras. Vänteperioden skulle kunna leda till att 
logistiktjänsterna i dessa företag ifrågasätts kraftigt. Det är därför mycket viktigt att 
åtminstone behålla möjligheten att genomföra en cabotagetransport under vänteperioden för 
att undvika tomma återresor till driftscentrum och undvika negativa effekter för 
energieffektiviteten i leveranskedjan.

Ändringsförslag 22
Benoît Lutgen

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

aa) Följande punkt ska införas:
”2b. Under den period som avses i 
punkt 2a får inte transportföretag utföra 
mer än en cabotagetransport med samma 
fordon eller, om det är fråga om 
fordonståg, med dess motorfordon, i 
samma medlemsstat efter att de varor som 
transporteras i den nya inkommande 
internationella transporten har 
levererats.”

Or. en

Motivering

Medlagstiftarna bör beakta de specifika affärsmodellerna för företag i de regioner där 
gränsöverskridande handel mellan medlemsstater sker dagligen eftersom deras ekonomier är 
sammanbundna. Genom denna punkt blir det möjligt att genomföra en cabotagetransport 
under vänteperioden när den följer en internationell transport till samma medlemsstat. 
Möjligheten att systematiskt missbruka cabotagereglerna begränsas samtidigt som man 
skyddar dessa företags affärsmodeller.
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Ändringsförslag 23
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 
en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat 
transportföretag ska endast anses förenliga 
med denna förordning om 
transportföretaget kan uppvisa tydliga 
bevis för den föregående internationella 
transporten och för varje därpå följande 
cabotagetransport som utförts. Om 
fordonet har varit på värdmedlemsstatens 
territorium inom den fyradagarsperiod 
som föregår den internationella 
transporten ska transportföretaget även 
uppvisa tydliga bevis för alla transporter 
som utförts under den perioden.

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 
en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat 
transportföretag ska endast anses förenliga 
med denna förordning om 
transportföretaget kan uppvisa tydliga 
bevis för den föregående internationella 
transporten och för varje därpå följande 
cabotagetransport som utförts. Om 
fordonet har varit på värdmedlemsstatens 
territorium ska transportföretaget även 
uppvisa tydliga bevis för alla transporter 
som utförts under den perioden.”.

Or. en

Ändringsförslag 24
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Andrey Novakov, Petar Vitanov, Ilhan Kyuchyuk, Angel 
Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 4 – led b
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 
en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat 
transportföretag ska endast anses förenliga 
med denna förordning om 
transportföretaget kan uppvisa tydliga 

Inrikes godstransporter på väg som utförs i 
en värdmedlemsstat av ett utlandsetablerat 
transportföretag ska endast anses förenliga 
med denna förordning om 
transportföretaget kan uppvisa tydliga 
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bevis för den föregående internationella 
transporten och för varje därpå följande 
cabotagetransport som utförts. Om 
fordonet har varit på värdmedlemsstatens 
territorium inom den fyradagarsperiod 
som föregår den internationella transporten 
ska transportföretaget även uppvisa tydliga 
bevis för alla transporter som utförts under 
den perioden.

bevis för den föregående internationella 
transporten och för varje därpå följande 
cabotagetransport som utförts. Om 
fordonet har varit på värdmedlemsstatens 
territorium innan den internationella 
transporten ska transportföretaget även 
uppvisa tydliga bevis för alla transporter 
som utförts under den perioden.

Or. en

Motivering

Amendment restores Parliament's first reading position. Imposing additional restrictions on 
cabotage in the form of a 4-day “cooling-off” period is a restrictive, disproportionate and 
protectionist measure that constitutes a new and unfair administrative barrier to market 
access. It should also be viewed in the context of inclusion of cabotage operations in the 
posting regime from day one, which will negatively impact these operations, which are aimed 
at reducing empty runs of the trucks. As a consequence of introducing a 4-day “cooling-off” 
period, the number of empty runs will increase significantly. This will have a negative impact 
on the volume of CO2 emitted by road transport and will reduce the efficiency of transport 
performance, increasing the cost of the exchange of goods within the Union.

Ändringsförslag 25
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10 – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till: utgår
”7. Utöver punkterna 1–6 i denna 
artikel och med avvikelse från artikel 4 i 
direktiv 92/106/EEG får medlemsstaterna, 
om det är nödvändigt för att undvika att 
den sistnämnda bestämmelsen missbrukas 
genom tillhandahållande av obegränsade 
och kontinuerliga tjänster bestående av 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor utförda inom en 
värdmedlemsstat som utgör en del av en 
kombinerad transport mellan 
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medlemsstater, föreskriva att artikel 8 i 
denna förordning ska tillämpas på 
transportföretag när de utför sådana 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor inom den 
medlemsstaten. Med avseende på sådana 
transportsträckor får medlemsstaterna 
bevilja en längre period än den period på 
sju dagar som föreskrivs i artikel 8.2 i 
denna förordning, och föreskriva en 
kortare period än den period på fyra 
dagar som fastställs i artikel 8.2a i denna 
förordning. Tillämpningen av artikel 8.4 i 
denna förordning på sådana transporter 
ska inte påverka de krav som följer av 
direktiv 92/106/EEG. Medlemsstater som 
utnyttjar den avvikelse som föreskrivs i 
denna punkt ska underrätta 
kommissionen om detta innan de 
tillämpar de relevanta nationella 
åtgärderna. De ska se över dessa åtgärder 
minst vart femte år och underrätta 
kommissionen om resultatet av denna 
översyn. De ska göra dessa regler, 
inbegripet respektive perioders längd, 
tillgängliga för allmänheten på ett 
transparent sätt.”

Or. en

Ändringsförslag 26
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Liberadzki, Magdalena Adamowicz, 
Tomasz Frankowski, Roberts Zīle, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Tomasz 
Piotr Poręba, Maria Grapini, Rovana Plumb, Andor Deli, Petras Auštrevičius, Andris 
Ameriks, Gheorghe Falcă, Roberta Metsola, Andrey Novakov, Ilhan Kyuchyuk, Petar 
Vitanov, Angel Dzhambazki

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10 – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till: utgår
”7. Utöver punkterna 1–6 i denna 
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artikel och med avvikelse från artikel 4 i 
direktiv 92/106/EEG får medlemsstaterna, 
om det är nödvändigt för att undvika att 
den sistnämnda bestämmelsen missbrukas 
genom tillhandahållande av obegränsade 
och kontinuerliga tjänster bestående av 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor utförda inom en 
värdmedlemsstat som utgör en del av en 
kombinerad transport mellan 
medlemsstater, föreskriva att artikel 8 i 
denna förordning ska tillämpas på 
transportföretag när de utför sådana 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor inom den 
medlemsstaten. Med avseende på sådana 
transportsträckor får medlemsstaterna 
bevilja en längre period än den period på 
sju dagar som föreskrivs i artikel 8.2 i 
denna förordning, och föreskriva en 
kortare period än den period på fyra 
dagar som fastställs i artikel 8.2a i denna 
förordning. Tillämpningen av artikel 8.4 i 
denna förordning på sådana transporter 
ska inte påverka de krav som följer av 
direktiv 92/106/EEG. Medlemsstater som 
utnyttjar den avvikelse som föreskrivs i 
denna punkt ska underrätta 
kommissionen om detta innan de 
tillämpar de relevanta nationella 
åtgärderna. De ska se över dessa åtgärder 
minst vart femte år och underrätta 
kommissionen om resultatet av denna 
översyn. De ska göra dessa regler, 
inbegripet respektive perioders längd, 
tillgängliga för allmänheten på ett 
transparent sätt.”

Or. en

Motivering

The reference to Directive 92/106/EEC is not appropriate, as this issue should be dealt with 
in the Combined Transport Directive itself. The inclusion of an initial or final road section in 
combined transport in the provisions of the Regulation No 1072/2007 is not beneficial as it 
reduces the attractiveness of combined transport for hauliers and freight forwarders. Such a 
measure will not contribute to the further promotion of this type of operation and will not 
contribute to reaching the objectives of European Green Deal. This measure was not part of 
the Commission’s proposals adopted on 31 May 2017 and have not been the subject of an 
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impact assessment. As the Commission noticed, the restrictions on combined transport 
diminish its effectiveness to support multimodal freight operations.

Ändringsförslag 27
Barbara Thaler

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 1072/2009
Artikel 10 – punkt 7

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

7. Utöver punkterna 1–6 i denna 
artikel och med avvikelse från artikel 4 i 
direktiv 92/106/EEG får medlemsstaterna, 
om det är nödvändigt för att undvika att 
den sistnämnda bestämmelsen missbrukas 
genom tillhandahållande av obegränsade 
och kontinuerliga tjänster bestående av 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor utförda inom en 
värdmedlemsstat som utgör en del av en 
kombinerad transport mellan 
medlemsstater, föreskriva att artikel 8 i 
denna förordning ska tillämpas på 
transportföretag när de utför sådana 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor inom den 
medlemsstaten. Med avseende på sådana 
transportsträckor får medlemsstaterna 
bevilja en längre period än den period på 
sju dagar som föreskrivs i artikel 8.2 i 
denna förordning, och föreskriva en kortare 
period än den period på fyra dagar som 
fastställs i artikel 8.2a i denna förordning. 
Tillämpningen av artikel 8.4 i denna 
förordning på sådana transporter ska inte 
påverka de krav som följer av 
direktiv 92/106/EEG. Medlemsstater som 
utnyttjar den avvikelse som föreskrivs i 
denna punkt ska underrätta kommissionen 
om detta innan de tillämpar de relevanta 
nationella åtgärderna. De ska se över dessa 
åtgärder minst vart femte år och underrätta 
kommissionen om resultatet av denna 
översyn. De ska göra dessa regler, 

7. Utöver punkterna 1–6 i denna 
artikel och med avvikelse från artikel 4 i 
direktiv 92/106/EEG får medlemsstaterna, 
om det är nödvändigt för att undvika att 
den sistnämnda bestämmelsen missbrukas 
genom tillhandahållande av obegränsade 
och kontinuerliga tjänster bestående av 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor utförda inom en 
värdmedlemsstat som utgör en del av en 
kombinerad transport mellan 
medlemsstater, föreskriva att artikel 8 i 
denna förordning ska tillämpas på 
transportföretag när de utför sådana 
inledande eller avslutande 
vägtransportsträckor inom den 
medlemsstaten. Med avseende på sådana 
transportsträckor får medlemsstaterna 
bevilja en längre period än den period på 
sju dagar som föreskrivs i artikel 8.2 i 
denna förordning, och föreskriva en kortare 
period än den period på fyra dagar som 
fastställs i artikel 8.2a i denna förordning. 
Tillämpningen av artikel 8.4 i denna 
förordning på sådana transporter ska inte 
påverka de krav som följer av 
direktiv 92/106/EEG. Medlemsstater som 
utnyttjar den avvikelse som föreskrivs i 
denna punkt ska underrätta kommissionen 
om detta innan de tillämpar de relevanta 
nationella åtgärderna och ge en skriftlig 
motivering som inkluderar bevis på 
missbruk i enlighet med artikel 4 i 
92/106/EEG och innehåller de 
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inbegripet respektive perioders längd, 
tillgängliga för allmänheten på ett 
transparent sätt.

kvantifierade mål som man önskar uppnå. 
Motiveringen ska öppnas för offentligt 
samråd med intressenterna under en 
period på 30 dagar innan avvikelsen 
aktiveras och effekterna av avvikelsen ska 
övervakas kontinuerligt. De ska se över 
dessa åtgärder minst vart annat år och 
underrätta kommissionen om resultatet av 
denna översyn. Avvikelsen ska upphävas 
när de kvantifierade målen för den har 
uppfyllts under två sammanhängande 
tremånadersperioder. De ska göra dessa 
regler, inbegripet respektive perioders 
längd, tillgängliga för allmänheten på ett 
transparent sätt.

Or. en

Ändringsförslag 28
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
Artikel 3a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 3a
Force majeure

Vid exceptionella och oförutsebara 
omständigheter som utgör force majeure, 
såsom en folkhälsokris, ett miljönödläge 
eller ett nödläge av sociopolitisk och 
militär karaktär samt om det är av stor 
socioekonomisk betydelse att en effektiv 
gränsöverskridande transport kan 
fortsätta, ska kommissionen tillfälligt 
upphäva följande bestämmelser i denna 
förordning under hela nödlägesperioden 
och återhämtningsperioden, för att 
underlätta rörligheten för lastbilar som 
transporterar passagerare och varor:
a) Artikel 1.3 som ändrar artikel 5 led b i 
förordning (EG) nr 1071/2009 och inför 
kravet om att fordon måste återvända till 
driftscentrum i etableringsmedlemsstaten 
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minst en gång inom åtta veckor efter att 
ha lämnat den.
b) Artikel 2.4 led a) som ändrar artikel 8, 
led 2a i förordning (EG) 1072/2009 samt 
artikel 2.4 led b) som ändrar artikel 8.3 
första stycket, där en vänteperiod på fyra 
dagar för cabotagetransporter införs.
c) Skäl 8 där förarna åläggs att återvända 
åtminstone var fjärde vecka, samt kravet 
på att synkronisera detta återvändande så 
att föraren återvänder med fordonet minst 
varannan fyraveckorscykel.
Ett sådant tillfälligt upphävande ska ha 
omedelbar verkan efter det att det har 
anmälts till Europaparlamentet och rådet. 
De nationella behöriga myndigheterna 
ska utan dröjsmål underrätta registrerade 
transportföretag om sådana tillfälliga 
upphävanden.

Or. en

Motivering

Acting in the best interests of the EU citizens, the European Commission must ensure that the 
EU legislation is applied in an adequate way and does not produce distortions for the free 
circulation of vehicles in exceptional circumstances amounting to force majeure. Since the 
restrictions introduced with this Regulation would severely jeopardize the delivery of 
transport services and put at risk social and economic priorities, the introduction of a 
suspension clause in case of force majeure allows to re-establish free circulation of vehicles, 
notwithstanding their place of registration. In addition, cited provisions of this negotiated 
version of Regulation must be reviewed in the light of the upcoming Commission’s impact 
assessment of the negative environmental and socio-economic effects.

Ändringsförslag 29
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Rådets ståndpunkt
Artikel 4 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

 Denna förordning träder i kraft den Denna förordning träder i kraft den … 
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tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

[ange datum 18 månader efter det att den 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning].
Senast den ... [EUT: fyra månader efter 
det att förordningen har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] 
ska kommissionen lägga fram en grundlig 
analys av hur denna förordning har 
påverkat den verkliga ekonomiska 
situationen på EU:s vägtransportmarknad 
och förarnas hälsa och säkerhet, samt där 
så är lämpligt föreslå ändringar av denna 
förordning för att beakta det nya 
marknadsläget i sektorn.

Or. en

Motivering

På grund av den pågående covid-19-krisen och en aldrig tidigare skådad osäkerhet vad 
gäller ekonomin, hälsan och säkerheten på vägtransportmarknaden ska denna förordnings 
tillämpning senareläggas, så att kommissionen hinner lägga fram en ordentlig analys av det 
nya marknadsläget efter krisen och en bedömning av hur de nya reglerna har påverkat EU:s 
vägtransportsektor. För att anpassa reglerna bör kommissionen föreslå relevanta ändringar 
av denna rättsakt innan den träder i kraft.


