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Pakeitimas  2 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0325/2014 

Michael Cramer  

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių transporto įmon÷s nepriekaištingos reputacijos praradimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

J konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

J. kadangi į šį sąrašą nebuvo įtrauktas 

visapusiškas sunkių Reglamento (EB) Nr. 

1072/2009 pažeidimų sąrašas, nes į 

siūlomo Komisijos reglamento I priedo 10 

punktą n÷ra įtrauktas neteis÷tas kabotažas, 

kuris, atsižvelgiant į jo neigiamą poveikį 

vairuotojams, tur÷tų būti aiškiai 

klasifikuotas kaip sunkus pažeidimas. 

J. kadangi į šį sąrašą nebuvo įtrauktas 

visapusiškas sunkių Reglamento (EB) 

Nr. 1072/2009 pažeidimų sąrašas, nes į 

siūlomo Komisijos reglamento I priedo 10 

punktą n÷ra įtrauktas neteis÷tas kabotažas, 

kuris, atsižvelgiant į jo neigiamą poveikį 

vairuotojams, tur÷tų būti aiškiai 

klasifikuotas kaip vienas iš sunkiausių 

pažeidimų. 

Or. en 
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Pakeitimas  3 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0325/2014 

Michael Cramer  

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių transporto įmon÷s nepriekaištingos reputacijos praradimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

K konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

K. kadangi kitos su neteis÷tu kabotažu 

susijusios taisykl÷s, pvz., susijusios su 

kabotažu, vykdomu ne pagal nacionalinius 

sutarčiai taikomų socialin÷s apsaugos 

teis÷s aktų reikalavimus, tur÷tų būti 

įtrauktos į šį sąrašą kaip sunkūs 

pažeidimai, atsižvelgiant į galimą pavojų 

gyvybei ar rimtus sužeidimus, kuriuos jie 

gali sukelti; 

K. kadangi kitos su neteis÷tu kabotažu 

susijusios taisykl÷s, pvz. susijusios su 

kabotažu, vykdomu ne pagal nacionalinius 

sutarčiai taikomų socialin÷s apsaugos 

teis÷s aktų reikalavimus, tur÷tų būti 

įtrauktos į šį sąrašą kaip sukeliančios 

vienus iš sunkiausių pažeidimų, 

atsižvelgiant į galimą pavojų gyvybei ar 

rimtus sužeidimus, kuriuos jie gali sukelti, 

ir siekiant užkirsti kelią rinkos 

iškraipymams d÷l nesąžiningos 

konkurencijos; 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0325/2014 

Michael Cramer  

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių transporto įmon÷s nepriekaištingos reputacijos praradimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

K a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Ka. kadangi galiojančios taisykl÷s 

neužkerta kelio socialiniam dempingui; 

kadangi, siekiant užkirsti kelią šiam 

reiškiniui, papildomos su patekimu į 

tarptautinio krovinių vežimo kelių 

transportu rinką arba keleivių vežimo 

rinką taisykl÷s tur÷tų būti įtrauktos į šį 

sąrašą kaip sukeliančios vienus iš 

sunkiausių pažeidimų; 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0325/2014 

Michael Cramer  

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių transporto įmon÷s nepriekaištingos reputacijos praradimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

L konstatuojamoji dalis 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

L. kadangi kartu pateikiamas sunkių 

pažeidimų kategorijų, tipų ir sunkumo 

lygių sąraše naudojami labai įprastiniai 

žodžiai, tokie kaip „pagal“ arba 

„galiojantis“, o tai papildomai apsunkina 

kompetentingų institucijų atliekamą sunkių 

pažeidimų tipų ir sunkumo lygio 

išaiškinimą; 

L. kadangi kartu pateikiamas sunkių 

pažeidimų kategorijų, tipų ir sunkumo 

lygių sąraše naudojami labai įprastiniai 

žodžiai, tokie kaip „pagal“ arba 

„galiojantis“, pavyzdžiui, kalbant apie 

vairuotojo pažym÷jimus, o tai papildomai 

apsunkina kompetentingų institucijų 

atliekamą sunkių pažeidimų tipų ir 

sunkumo lygio išaiškinimą; 

Or. en 



 

AM\1043939LT.doc  PE539.048v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

15.12.2014 B8-0325/6 

Pakeitimas  6 

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

EFDD frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos B8-0325/2014 

Michael Cramer  

Transporto ir turizmo komiteto vardu 

Kelių transporto įmon÷s nepriekaištingos reputacijos praradimas 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos 

M a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas d÷l rezoliucijos Pakeitimas 

  Ma. kadangi pažeidimų vežant gyvūnus, 

pvz., pakraunant ir iškraunant ir vežant 

be galiojančių dokumentų ar pažym÷jimų,  

sunkumo lygis yra nepatenkinamas ir 

reik÷tų nustatyti aukštesnį pažeidimų 

sunkumo lygį; 

Or. en 

 

 

 


