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15.12.2014 B8-0325/2 

Ändringsförslag  2 
Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  
för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0325/2014 
Michael Cramer  
för utskottet för transport och turism 

Vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende 

Förslag till resolution 
Skäl J 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

J. I förteckningen finns inte någon 

uttömmande förteckning över allvarliga 

överträdelser av förordning (EG) 

nr 1072/2009, eftersom punkt 10 i bilaga 1 

till kommissionens utkast till förordning 

inte omfattar olagliga cabotagetransporter, 

vilka, med tanke på deras negativa 

konsekvenser för förarna, absolut bör anses 

utgöra en allvarlig överträdelse. 

J. I förteckningen finns inte någon 

uttömmande förteckning över allvarliga 

överträdelser av förordning (EG) 

nr 1072/2009, eftersom punkt 10 i bilaga 1 

till kommissionens utkast till förordning 

inte omfattar olagliga cabotagetransporter, 

vilka, med tanke på deras negativa 

konsekvenser för förarna, absolut bör anses 

utgöra en mycket allvarlig överträdelse. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/3 

Ändringsförslag  3 
Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  
för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0325/2014 
Michael Cramer  
för utskottet för transport och turism 

Vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende 

Förslag till resolution 
Skäl K 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

K. Andra regler som rör olagliga 

cabotagetransporter, t.ex. regler som rör 

utförandet av cabotage på ett sätt som inte 

överensstämmer med sådana nationella 

krav avseende sociallagstiftning som är 

tillämpliga på kontraktet, bör införas i 

förteckningen över allvarliga 

överträdelser, eftersom de kan medföra risk 

för dödsfall och svåra skador. 

K. Andra regler som rör olagliga 

cabotagetransporter, t.ex. regler som rör 

utförandet av cabotage på ett sätt som inte 

överensstämmer med sådana nationella 

krav avseende sociallagstiftning som är 

tillämpliga på kontraktet, bör införas i 

förteckningen över regler som leder till 

överträdelser som är mycket allvarliga, 

eftersom de kan medföra risk för dödsfall 

och svåra skador och i syfte att förebygga 

marknadsstörningar till följd av illojal 

konkurrens. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/4 

Ändringsförslag  4 
Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  
för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0325/2014 
Michael Cramer  
för utskottet för transport och turism 

Vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende 

Förslag till resolution 
Skäl K a (new) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ka. De befintliga förordningarna är 

otillräckliga för att förebygga social 

dumpning. Ytterligare regler för tillträde 

till marknaderna för internationella 

godstransporter på väg och 

persontransporter på väg bör införas i 

förteckningen, eftersom de ger upphov till 

mycket allvarliga överträdelser, i syfte att 

förebygga detta fenomen. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/5 

Ändringsförslag  5 
Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  
för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0325/2014 
Michael Cramer  
för utskottet för transport och turism 

Vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende 

Förslag till resolution 
Skäl L 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

L. I den tillagda förteckningen över 

kategorier och typer av överträdelser samt 

deras allvarlighetsgrad används väldigt 

vardagliga ord, såsom ”i enlighet” eller 

”giltig”, och detta försvårar ytterligare 

behöriga myndigheters tolkning av 

allvarliga överträdelsers typ och 

allvarlighetsgrad. 

L. I den tillagda förteckningen över 

kategorier och typer av överträdelser samt 

deras allvarlighetsgrad används väldigt 

vardagliga ord, såsom ”i enlighet” eller 

”giltig”, t.ex. för körkort, och detta 

försvårar ytterligare behöriga myndigheters 

tolkning av allvarliga överträdelsers typ 

och allvarlighetsgrad. 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/6 

Ändringsförslag  6 
Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  
för EFDD-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0325/2014 
Michael Cramer  
för utskottet för transport och turism 

Vägtransportföretaget förlorar sitt goda anseende 

Förslag till resolution 
Skäl Ma (nytt) 
 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  Ma. Allvarlighetsgraden av 

överträdelserna i samband med 

djurtransporter är inte tillfredsställande, 

t.ex. av- och pålastning och transport 

utan giltig dokumentation eller giltiga 

certifikat, och därför bör en högre 

allvarlighetsgrad fastställas. 

Or. en 

 

 


