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15.12.2014 B8-0325/2 

Alteração  2 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0325/2014 

Michael Cramer  

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Perda de idoneidade do transportador rodoviário 

Proposta de resolução 

Considerando J 

 

Proposta de resolução Alteração 

J. Considerando que a lista não inclui uma 

enumeração completa das infrações graves 

previstas no regulamento 

(CE) n.º 1072/2009, visto que o ponto 10 

do anexo 1 da proposta de regulamento da 

Comissão não contempla a cabotagem 

ilegal, a qual, devido ao impacto negativo 

que exerce sobre os condutores, devia ser 

considerada claramente uma infração 

grave; 

J. Considerando que a lista não inclui uma 

enumeração completa das infrações graves 

previstas no Regulamento 

(CE) n.º 1072/2009, visto que o ponto 10 

do anexo 1 da proposta de regulamento da 

Comissão não contempla a cabotagem 

ilegal, a qual, devido ao impacto negativo 

que exerce sobre os condutores, devia ser 

considerada claramente uma infração 

extremamente grave; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/3 

Alteração  3 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0325/2014 

Michael Cramer 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Perda de idoneidade do transportador rodoviário 

Proposta de resolução 

Considerando K 

 

Proposta de resolução Alteração 

K. Considerando que, devido ao seu 

potencial para criarem um risco de morte 

ou de ferimentos graves, importa incluir na 

lista de infrações graves outras regras 

relativas à cabotagem ilegal, como, por 

exemplo, as que se referem à realização de 

operações de cabotagem de uma forma não 

conforme com os requisitos nacionais em 

matéria de legislação social aplicável ao 

contrato; 

K. Considerando que, devido ao seu 

potencial para criarem um risco de morte 

ou de ferimentos graves, e a fim de evitar 

distorções de mercado resultantes da 

concorrência desleal, importa incluir na 

lista outras regras relativas à cabotagem 

ilegal suscetíveis de constituir infrações 

extremamente graves, como, por exemplo, 

as que se referem à realização de operações 

de cabotagem de uma forma não conforme 

com os requisitos nacionais em matéria de 

legislação social aplicável ao contrato; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/4 

Alteração  4 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0325/2014 

Michael Cramer 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Perda de idoneidade do transportador rodoviário 

Proposta de resolução 

Considerando K-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 K-A. Considerando que a regulamentação 

existente não consegue evitar o dumping 

social; que, a fim de evitar este fenómeno, 

a lista deve incluir, no âmbito do acesso 

ao mercado do transporte internacional 

rodoviário de mercadorias e ao mercado 

do transporte rodoviário de passageiros, 

regras adicionais suscetíveis de constituir 

infrações extremamente graves; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/5 

Alteração  5 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0325/2014 

Michael Cramer 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Perda de idoneidade do transportador rodoviário 

Proposta de resolução 

Considerando L 

 

Proposta de resolução Alteração 

L. Considerando que a lista das categorias, 

tipos e graus de gravidade das infrações 

graves que foi adicionada recorre a 

expressões muito correntes como "nos 

termos de" e "válido", o que dificulta ainda 

mais a interpretação dos tipos e graus das 

infrações graves por parte das autoridades 

competentes; 

L. Considerando que a lista das categorias, 

tipos e graus de gravidade das infrações 

graves que foi adicionada recorre a 

expressões muito correntes como 

"nos termos de" e "válido", no contexto, 

por exemplo, das cartas de condução, o 

que dificulta ainda mais a interpretação dos 

tipos e graus das infrações graves por parte 

das autoridades competentes; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/6 

Alteração  6 

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

em nome do Grupo EFDD 

 

Proposta de resolução B8-0325/2014 

Michael Cramer 

em nome da Comissão dos Transportes e do Turismo 

Perda de idoneidade do transportador rodoviário 

Proposta de resolução 

Considerando M-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 M-A. Considerando que o grau de 

gravidade das infrações relativas ao 

transporte de animais não é satisfatório - 

no caso, por exemplo, de operações de 

carga e descarga e transporte sem 

documentos ou certificados válidos - e 

que, nesse sentido, esse mesmo grau de 

gravidade deve ser aumentado; 

Or. en 

 

 


