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15.12.2014 B8-0325/2 

Predlog spremembe  2 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0325/2014 

Michael Cramer 

v imenu Odbora za promet in turizem 

Izguba dobrega ugleda cestnega prevoznika 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava J 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

J. ker seznam ne vključuje celotnega 

seznama resnih kršitev iz Uredbe (ES) št. 

1072/2009, saj točka 10 Priloge 1 

predlagane uredbe Komisije ne vključuje 

nezakonite kabotaže, ki bi jo morali zaradi 

negativnega vpliva na voznike zagotovo 

obravnavati kot resno kršitev; 

J. ker seznam ne vključuje celotnega 

seznama resnih kršitev iz Uredbe (ES) št. 

1072/2009, saj točka 10 Priloge 1 

predlagane uredbe Komisije ne vključuje 

nezakonite kabotaže, ki bi jo morali zaradi 

negativnega vpliva na voznike zagotovo 

obravnavati kot najresnejšo kršitev; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/3 

Predlog spremembe  3 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0325/2014 

Michael Cramer  

v imenu Odbora za promet in turizem 

Izguba dobrega ugleda cestnega prevoznika 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

K. ker bi morali seznam resnih kršitev 

dopolniti z drugimi pravili glede 

nezakonite kabotaže, na primer 

opravljanjem kabotaže na način, ki ni 

skladen z nacionalnimi zahtevami glede 

socialne zakonodaje, ki velja za pogodbo, 

upoštevajoč njihovo možnost, da 

povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih 

telesnih poškodb; 

K. ker bi morali seznam povodov za 

najresnejše kršitve dopolniti z drugimi 

pravili glede nezakonite kabotaže, na 

primer opravljanjem kabotaže na način, ki 

ni skladen z nacionalnimi zahtevami glede 

socialne zakonodaje, ki velja za pogodbo, 

upoštevajoč njihovo možnost, da 

povzročijo resno nevarnost smrti ali hudih 

telesnih poškodb, in da bi preprečili 

izkrivljanje trga zaradi nelojalne 

konkurence; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/4 

Predlog spremembe  4 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0325/2014 

Michael Cramer  

v imenu Odbora za promet in turizem 

Izguba dobrega ugleda cestnega prevoznika 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava K a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ka. ker veljavne uredbe ne preprečujejo 

socialnega dampinga in ker bi za 

preprečitev tega pojava morali na seznam 

povodov za najresnejše kršitve vključiti 

dodatna pravila glede dostopa na trg 

mednarodnega cestnega prevoza blaga in 

cestnega prevoza potnikov; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/5 

Predlog spremembe  5 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0325/2014 

Michael Cramer  

v imenu Odbora za promet in turizem 

Izguba dobrega ugleda cestnega prevoznika 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava L 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

L. ker dodani seznam kategorij, vrst in 

stopenj teže resnih kršitev uporablja zelo 

običajne besede, kot so „v skladu“ ali 

„veljaven“, kar dodatno zaplete 

interpretacijo tipov in stopenj teže resnih 

kršitev s strani pristojnih organov; 

L. ker dodani seznam kategorij, vrst in 

stopenj teže resnih kršitev uporablja zelo 

običajne besede, kot so „v skladu“ ali 

„veljaven“, na primer za vozniška 

dovoljenja, kar dodatno zaplete 

interpretacijo tipov in stopenj teže resnih 

kršitev s strani pristojnih organov; 

Or. en 
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15.12.2014 B8-0325/6 

Predlog spremembe  6 

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

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0325/2014 

Michael Cramer  

v imenu Odbora za promet in turizem 

Izguba dobrega ugleda cestnega prevoznika 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava M a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Ma. ker stopnja teže kršitev glede prevoza 

živali, na primer dejavnosti nakladanja in 

razkladanja in prevoza brez veljavne 

dokumentacije ali veljavnih potrdil, ni 

zadostna in bi jo bilo treba zvišati; 

Or. en 

 

 

 


