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Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0325/2014 

Michael Cramer  

for Transport- og Turismeudvalget 

Vejtransportvirksomheders manglende opfyldelse af vandelskravet 

Forslag til beslutning 

Punkt J 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

J. der henviser til, at listen er mangelfuld, 

idet den ikke indeholder en fuldstændig 

liste over alvorlige overtrædelser af 

forordning (EF) nr. 1072/2009, eftersom 

pkt. 10 i bilag 1 til den foreslåede 

forordning ikke omfatter ulovlig cabotage, 

der i betragtning af dettes skadelige 

indvirkning på chaufførerne, klart må anses 

for en alvorlig overtrædelse; 

J. der henviser til, at listen er mangelfuld, 

idet den ikke indeholder en fuldstændig 

liste over alvorlige overtrædelser af 

forordning (EF) nr. 1072/2009, eftersom 

pkt. 10 i bilag 1 til den foreslåede 

forordning ikke omfatter ulovlig cabotage, 

der i betragtning af dettes skadelige 

indvirkning på chaufførerne, klart må anses 

for den mest alvorlige overtrædelse;  

 

Or. en 
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Peter Lundgren, Daniela Aiuto, Jill Seymour, Rosa D’Amato, Giulia Moi  

for EFDD-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0325/2014 

Michael Cramer  

for Transport- og Turismeudvalget 

Vejtransportvirksomheders manglende opfyldelse af vandelskravet 

Forslag til beslutning 

Punkt K 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

K. der henviser til, at andre regler 

vedrørende ulovlig cabotage, f.eks. om at 

udføre cabotage under former der ikke 

stemmer overens med nationale krav i den 

for kontraktforholdet relevante 

sociallovgivning, bør indføjes på listen 

som værende alvorlige overtrædelser i 

betragtning af risikoen, de udgør, for at 

medføre alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst; 

K. der henviser til, at andre regler 

vedrørende ulovlig cabotage, f.eks. om at 

udføre cabotage under former der ikke 

stemmer overens med nationale krav i den 

for kontraktforholdet relevante 

sociallovgivning, bør indføjes på listen 

som værende dem, der giver anledning til 

de mest alvorlige overtrædelser i 

betragtning af risikoen, de udgør, for at 

medføre alvorlig livsfare eller fare for 

alvorlig tilskadekomst og med henblik på 

at forebygge markedsforvridninger som 

følge af ulige konkurrenceforhold; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0325/2014 

Michael Cramer  

for Transport- og Turismeudvalget 

Vejtransportvirksomheders manglende opfyldelse af vandelskravet 

Forslag til beslutning 

Punkt K a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ka. der henviser til, at de nugældende 

regler ikke formår at forhindre social 

dumping; der henviser til, at yderligere 

regler vedrørende adgang til markedet for 

international vejtransport og 

passagertransport bør medtages på listen 

som værende dem, der giver anledning til 

de mest alvorlige overtrædelser, med 

henblik på at forhindre dette fænomen; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0325/2014 

Michael Cramer  

for Transport- og Turismeudvalget 

Vejtransportvirksomheders manglende opfyldelse af vandelskravet 

Forslag til beslutning 

Punkt L 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

L. der henviser til, at listen over kategorier, 

typer og grad af grovhed af de alvorlige 

overtrædelser, der er blevet tilføjet, 

anvender meget almindelige udtryk såsom 

"i overensstemmelse med" eller "gyldig", 

hvilket yderligere komplicerer 

fortolkningen for de kompetente 

myndigheder af type og grovhed af 

alvorlige overtrædelser; 

L. der henviser til, at listen over kategorier, 

typer og grad af grovhed af de alvorlige 

overtrædelser, der er blevet tilføjet, 

anvender meget almindelige udtryk såsom 

"i overensstemmelse med" eller "gyldig", 

f.eks. for kørekort, hvilket yderligere 

komplicerer fortolkningen for de 

kompetente myndigheder af type og 

grovhed af alvorlige overtrædelser; 

Or. en 
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Forslag til beslutning B8-0325/2014 

Michael Cramer  

for Transport- og Turismeudvalget 

Vejtransportvirksomheders manglende opfyldelse af vandelskravet 

Forslag til beslutning 

Punkt M a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  Ma. der henviser til, at grovheden af 

overtrædelser vedrørende dyretransport – 

f.eks. lastning og losning og fragt uden 

gyldig dokumentation eller certifikat – 

ikke er tilfredsstilende defineret, og at 

niveauet for grovhed bør hæves; 

Or. en 

 

 


