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Europeiska kommissionens förslag om ändring av förordning (EG) 
nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den 
internationella marknaden för persontransporter med buss 

 
Bakgrund 
 
Genom remiss den 9 november 2017 (N2017/06818/MRT) har ILO-
kommittén ombetts yttra sig över Europeiska kommissionens förslag 
om ändring av förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler 
för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter 
med buss (bussförordningen).  
 
Av motiveringen till förslaget till ändringar av bussförordningen 
framgår bland annat att föreslaget är en del av det andra paketet om 
rörlighet, vars syfte är att leda kampen mot klimatförändring, göra 
den europeiska industrin starkare och mer konkurrenskraftig och 
förbättra medborgarnas livskvalitet och valmöjligheter i fråga om den 
dagliga rörligheten. I förordningen fastställs de bestämmelser som 
företag måste följa när de avser att verka på marknaden för 
internationella persontransporter på väg och på internationella 
marknader utanför sina etableringsmedlemsstater (s.k. 
cabotagetrafik). Förslagen avser i huvudsak ett snabbare 
tillståndsförfarande med färre antal skäl för att neka tillstånd till en ny 
busslinje och snabbare tillträde till terminaler. För att minska den 
administrativa bördan föreslås bl.a. att färdblad avskaffas.  
 
 
Förslagens förhållande till ILO-konventioner 
 
ILO-kommittén konstaterar att förslaget inte innehåller bestämmelser 
avseende arbetstagares villkor. 
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Det finns ingen ILO-konvention av betydelse för förslagen i 
förordningen. 
 
 
Svenska ILO-kommitténs slutsatser 
 
Det finns ingen ILO-konvention av betydelsen för förslagen i 
förordningen. 
 
ILO-kommittén gör bedömningen att förslagen inte kan anses strida 
mot Sveriges internationella åtaganden enligt ratificerade ILO-
konventioner.  
 
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 
 
 
 
Per Ewaldsson 
Ordförande 
 
 
     Helle Ellehöj 
     Sekreterare 
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