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22.3.2019 A8-0204/261

Ændringsforslag 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Erfaringerne med gennemførelsen 
af forordning (EF) nr. 1071/200918  og 
forordning (EF) nr. 1072/200919 har vist, at 
bestemmelserne i disse forordninger 
rummer mulighed for forbedring på en 
række punkter.

(1) Erfaringerne med gennemførelsen 
af forordning (EF) nr. 1071/200918  og 
forordning (EF) nr. 1072/200919 har vist, at 
bestemmelserne i disse forordninger 
kræver mere effektiv håndhævelse på en 
række punkter.

__________________ __________________
18 Forordning (EF) nr. 1071/2009 om 
fælles regler om betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af 
Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51).

18 Forordning (EF) nr. 1071/2009 om 
fælles regler om betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af 
Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51).

19 Forordning (EF) nr. 1072/2009 om 
fælles regler for adgang til markedet for 
international godskørsel (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 72).

19 Forordning (EF) nr. 1072/2009 om 
fælles regler for adgang til markedet for 
international godskørsel (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 72).

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/262

Ændringsforslag 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) I dag har medlemsstaterne 
mulighed for at indføre betingelser for 
adgang til vejtransporterhvervet, der går 
videre end dem, der er fastsat i forordning 
(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 
vist sig ikke at være nødvendig for at 
opfylde bydende nødvendige behov og har 
ført til forskelle i reglerne om adgang til 
vejtransporterhvervet. Den bør derfor 
ophæves.

(3) I dag har medlemsstaterne 
mulighed for at indføre betingelser for 
adgang til vejtransporterhvervet, der går 
videre end dem, der er fastsat i forordning 
(EF) nr. 1071/2009. Denne mulighed har 
vist sig ikke at være nødvendig for at 
opfylde bydende nødvendige behov og har 
ført til forskelle i reglerne om adgang til 
vejtransporterhvervet, hvilket har 
undergravet de grundlæggende principper 
om det indre markeds funktionsmåde og 
friheden til at udbyde tjenesteydelser. Den 
bør derfor ophæves.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/263

Ændringsforslag 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Det er nødvendigt at sikre, at 
udøvere af vejtransporterhvervet, der er 
etableret i en medlemsstat, har en reel og 
vedvarende tilstedeværelse i den 
pågældende medlemsstat og udøver deres 
virksomhed derfra. Derfor, og i lyset af 
erfaringerne, er det nødvendigt at 
tydeliggøre bestemmelserne om 
eksistensen af et faktisk etableret og varigt 
forretningssted.

(4) Det er med henblik på at sætte en 
stopper for brugen af skuffeselskaber 
nødvendigt at sikre, at udøvere af 
vejtransporterhvervet, der er etableret i en 
medlemsstat, har en reel og vedvarende 
tilstedeværelse i den pågældende 
medlemsstat og udøver deres virksomhed 
derfra. Derfor, og i lyset af erfaringerne, er 
det nødvendigt at tydeliggøre 
bestemmelserne om eksistensen af et 
faktisk etableret og varigt forretningssted.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/264

Ændringsforslag 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) I betragtning af, at alvorlige 
overtrædelser af nationale skatteregler i 
høj grad kan påvirke vilkårene for fair 
konkurrence på markedet for godskørsel, 
bør sådanne overtrædelser føjes til de 
emner, der er relevante for vurderingen af 
opfyldelsen af vandelskravet.

(6) I betragtning af, at alvorlige 
overtrædelser af enhver national 
bestemmelse om vejtransport i høj grad 
kan påvirke vilkårene for fair konkurrence 
på markedet for godskørsel, bør sådanne 
overtrædelser føjes til de emner, der er 
relevante for vurderingen af opfyldelsen af 
vandelskravet.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/265

Ændringsforslag 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) I betragtning af, at alvorlige 
overtrædelser af EU-bestemmelserne om 
udstationering af arbejdstagere og 
lovvalgsreglerne for kontraktlige 
forpligtelser i høj grad kan påvirke 
markedet for godskørsel og arbejdstagernes 
sociale beskyttelse, bør sådanne 
overtrædelser føjes til de emner, der er 
relevante for vurderingen af opfyldelsen af 
vandelskravet.

(7) I betragtning af, at alvorlige 
overtrædelser af EU-bestemmelserne om 
lovvalgsreglerne for kontraktlige 
forpligtelser i høj grad kan påvirke 
markedet for godskørsel og arbejdstagernes 
sociale beskyttelse, bør sådanne 
overtrædelser føjes til de emner, der er 
relevante for vurderingen af opfyldelsen af 
vandelskravet.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/266

Ændringsforslag 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) I betragtning af betydningen af fair 
konkurrence på markedet bør 
overtrædelser af EU-bestemmelser, der er 
relevante for dette spørgsmål, tages i 
betragtning ved vurderingen af, om 
transportledere og transportvirksomheder 
opfylder vandelskravet. Kommissionens 
beføjelse til at bestemme grovheden af 
relevante overtrædelser bør derfor 
tydeliggøres.

(8) I betragtning af betydningen af fair 
konkurrence på EU's indre marked bør 
overtrædelser af EU-bestemmelser, der er 
relevante for dette spørgsmål, tages i 
betragtning ved vurderingen af, om 
transportledere og transportvirksomheder 
opfylder vandelskravet. Kommissionens 
beføjelse til at bestemme grovheden af 
relevante overtrædelser bør derfor 
tydeliggøres.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/267

Ændringsforslag 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Oplysningerne om 
transportvirksomhederne i de nationale 
elektroniske registre bør være så 
fuldstændige som muligt, så de nationale 
myndigheder med ansvar for håndhævelsen 
af de relevante regler har et tilstrækkeligt 
overblik over de virksomheder, der er 
genstand for undersøgelse. Oplysningerne 
bør navnlig omfatte registreringsnumrene 
på de køretøjer, virksomhederne råder 
over, hvor mange ansatte de har, deres 
risikoklassificering og deres 
grundlæggende finansielle oplysninger for 
at muliggøre en bedre national og 
grænseoverskridende håndhævelse af 
bestemmelserne i forordning (EF) nr. 
1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009. 
Bestemmelserne om de nationale 
elektroniske registre bør derfor ændres i 
overensstemmelse hermed.

(11) Oplysningerne om 
transportvirksomhederne i de nationale 
elektroniske registre bør systematisk 
holdes fuldstændige og ajourførte, så de 
nationale myndigheder med ansvar for 
håndhævelsen af de relevante regler har et 
tilstrækkeligt overblik over de 
virksomheder, der er genstand for 
undersøgelse. Oplysningerne bør navnlig 
omfatte numrene på de køretøjer, 
virksomhederne råder over, hvor mange 
førere de har, deres risikoklassificering og 
deres grundlæggende finansielle 
oplysninger for at muliggøre en bedre 
national og grænseoverskridende 
håndhævelse af bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 1071/2009 og (EF) nr. 
1072/2009. Bestemmelserne om de 
nationale elektroniske registre bør derfor 
ændres i overensstemmelse hermed.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/268

Ændringsforslag 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Bestemmelserne om national 
godskørsel, der udføres midlertidigt af 
transportvirksomheder i en medlemsstat, 
hvor de ikke er hjemmehørende, 
("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 
lette at håndhæve, samtidig med at den 
grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 
generelt bevares.

(13) Bestemmelserne om national 
godskørsel, der udføres midlertidigt af 
transportvirksomheder i en medlemsstat, 
hvor de ikke er hjemmehørende, 
("cabotagekørsel") bør være klare, enkle og 
lette at håndhæve, samtidig med at den 
grad af liberalisering, der hidtil er opnået, 
nøje bevares.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/269

Ændringsforslag 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) Det bør præciseres, hvilke midler 
udøvere af vejtransporterhvervet kan 
benytte til at dokumentere 
overensstemmelse med reglerne for 
cabotagekørsel. Brug og overførsel af 
elektroniske transportoplysninger bør 
anerkendes som et sådant middel, som bør 
forenkle tilvejebringelsen af relevant 
dokumentation og de kompetente 
myndigheders behandling heraf. Formatet, 
der anvendes til dette formål, bør garantere 
oplysningernes pålidelighed og ægthed. På 
baggrund af den stigende anvendelse af 
effektiv elektronisk udveksling af 
information inden for transport og logistik 
er det vigtigt at sikre sammenhæng i de 
lovgivningsmæssige rammer og 
bestemmelser vedrørende forenkling af de 
administrative procedurer.

(15) Yderligere digitalisering af 
sektoren og 
dokumentudvekslingsredskaberne er 
nødvendigt for at sikre, at det indre 
marked kan fungere gnidningsløst, og for 
at forebygge uforholdsmæssigt tunge 
administrative byrder, og af den grund bør 
det præciseres, hvilke midler udøvere af 
vejtransporterhvervet kan benytte til at 
dokumentere overensstemmelse med 
reglerne for cabotagekørsel Brug og 
overførsel af elektroniske 
transportoplysninger bør anerkendes som 
et sådant middel, som bør forenkle 
tilvejebringelsen af relevant dokumentation 
og de kompetente myndigheders 
behandling heraf. Formatet, der anvendes 
til dette formål, bør garantere 
oplysningernes pålidelighed og ægthed. På 
baggrund af den stigende anvendelse af 
effektiv elektronisk udveksling af 
information inden for transport og logistik 
er det vigtigt at sikre sammenhæng i de 
lovgivningsmæssige rammer og 
bestemmelser vedrørende forenkling af de 
administrative procedurer.

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/270

Ændringsforslag 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0204/2018
Ismail Ertug
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Forslag til forordning
Artikel – stk. 1 – nr. 1 – litra a
Forordning (EF) nr. 1071/2009
Artikel 1 – stk. 4 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Litra a) udgår. udgår

Or. en


