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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.

udgår
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(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 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 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.
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(14) Til dette formål og for at lette 
kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 
begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 
i tilslutning til en international transport 
afskaffes, mens antallet af dage, hvor der 
må udføres cabotagekørsel, bør reduceres.

(14) Til dette formål og for at lette 
kontrollen og fjerne enhver usikkerhed bør 
begrænsningen i antallet af cabotagekørsler 
i tilslutning til en international transport og 
antallet af dage, hvor der må udføres 
cabotagekørsel, afskaffes.
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