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Näringsdepartementet

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändring av
direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av
kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna
Bakgrund
Genom remiss som inkom den 27 november 2017
(N2017/06817/MRT) har ILO-kommittén ombetts yttra sig över
Europeiska kommissionens förslag till direktiv om ändring av direktiv
92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad
transport av gods mellan medlemsstaterna (direktivet om
kombinerade transporter).
Av motiveringen till förslaget till ändring av direktivet om
kombinerad transport framgår bland annat att på grund av
transportsektorns betydande bidrag till utsläppen av växthusgaser och
luftföroreningar hållbarare transporter är av central betydelse för
EU:s transportpolitik. Direktivet är det enda rättsliga instrument på
unionsnivå som direkt ger ett incitament till en övergång från
godstransport på väg till transportslag med lägre utsläpp, exempelvis
inre vattenvägar, sjöfart och järnväg. De föreslagna ändringarna i
direktivet syftar till att förbättra möjligheten för transportörerna att
utföra s.k. kombinerade transporter, dvs. transporter där
godsbefordran på väg kombineras med befordran på järnväg, inre
vattenvägar eller till sjöss. Detta ska möjliggöras bland annat genom
att förtydliga och utvidga definitioner, förbättra övervakningen av
stödberättigande- och genomförandevillkor, öka effektiviteten i
incitament och förbättra direktivets rapporterings- och
övervakningsvillkor.
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Förslagens förhållande till ILO-konventioner
ILO-kommittén konstaterar att förslaget inte innehåller bestämmelser
avseende arbetstagares villkor.
Det finns ingen ILO-konvention av betydelsen för förslagen i
direktivet.
Svenska ILO-kommitténs slutsatser
Det finns ingen ILO-konvention av betydelsen för förslagen i
direktivet.
ILO-kommittén gör bedömningen att förslagen inte kan anses strida
mot Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILOkonventioner.
I beslutet i detta ärende har deltagit undertecknad Per Ewaldsson och
ledamöterna Catharina Nordlander, Barbro Köhler Krantz, Niklas
Beckman, Amelie Berg, Anna Svanestrand, Oscar Ernerot, Ellen
Nygren och Elise-Marie Donovan.
Närvarande har även varit Helle Ellehöj och Malin Broman Lindfors
från sekretariatet, ersättarna Thomas Janson, Malin Skäringer, Martin
Lindeblad, Ola Brinnen, Patrik Karlsson, Sophie Törne, Anders
Jonsson och Ullika Dalén samt även Hanna Svensson.
Ärendet har handlagts av undertecknad sekreterare.
För svenska ILO-kommittén
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