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NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0204/146

Amendement 146
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt ii
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 16 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 
gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 
onder e) tot en met j), op te nemen in 
afzonderlijke registers. In dat geval zijn de 
relevante gegevens op verzoek beschikbaar 
of rechtstreeks toegankelijk voor alle 
bevoegde instanties van de betrokken 
lidstaat. De opgevraagde informatie wordt 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van het 
verzoek verschaft. De onder a) tot en met d) 
van de eerste alinea bedoelde gegevens zijn 
openbaar toegankelijk, overeenkomstig de 
relevante bepalingen inzake de bescherming 
van persoonsgegevens. 

"De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 
gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 
onder e) tot en met j), op te nemen in 
afzonderlijke registers. In dat geval zijn de 
relevante gegevens op verzoek beschikbaar 
of rechtstreeks toegankelijk voor alle 
bevoegde instanties van de betrokken 
lidstaat. De opgevraagde informatie wordt 
binnen vijf werkdagen na ontvangst van het 
verzoek verschaft. De onder a) tot en met d) 
van de eerste alinea bedoelde gegevens zijn 
openbaar toegankelijk, overeenkomstig de 
relevante bepalingen inzake de bescherming 
van persoonsgegevens. 

De gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 
onder e) tot en met j), zijn alleen toegankelijk 
voor andere dan de bevoegde instanties, 
indien eerstgenoemde instanties naar behoren 
beschikken over controle- en 
sanctiebevoegdheden met betrekking tot het 
wegvervoer en de ambtenaren daarvan 
beëdigd zijn of een andere formele 
geheimhoudingsplicht hebben."; 

De gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 
onder e) tot en met j), zijn alleen toegankelijk 
voor andere dan de bevoegde instanties, 
indien eerstgenoemde instanties naar behoren 
beschikken over controle- en 
sanctiebevoegdheden met betrekking tot het 
wegvervoer en de ambtenaren daarvan 
beëdigd zijn of een andere formele 
geheimhoudingsplicht hebben.

Voor de toepassing van artikel 14 bis van 
Verordening (EG) nr. 1072/2009 zijn de 
onder j) bedoelde gegevens op verzoek 
beschikbaar voor verzenders, expediteurs, 
contractanten en subcontractanten.";

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/147

Amendement 147
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 16 – lid 5

Bestaande tekst Amendement

b bis) lid 5 wordt vervangen door:
5. Onverminderd lid 1 en lid 2 nemen de 
lidstaten de nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat de nationale elektronische 
registers vanuit de gehele Gemeenschap 
via de nationale contactpunten als 
aangegeven in artikel 18 onderling 
gekoppeld en toegankelijk zijn. De 
toegankelijkheid via de nationale 
contactpunten en de onderlinge koppeling 
moeten uiterlijk op 31 december 2012 zijn 
gerealiseerd en wel zodanig dat de 
bevoegde instanties uit alle lidstaten de 
nationale elektronische registers van alle 
andere lidstaten kunnen raadplegen.

"5. Om de grensoverschrijdende 
handhaving doeltreffender te maken, 
zorgen de lidstaten ervoor dat de nationale 
elektronische registers in de hele Unie via 
het in Verordening (EU) 2016/480 
bedoelde European Registers of Road 
Transport Undertakings (ERRU) 
onderling gekoppeld en interoperabel zijn, 
zodat de in lid 2 bedoelde gegevens in real 
time rechtstreeks toegankelijk zijn voor 
alle bevoegde handhavingsautoriteiten en 
controleorganen van alle lidstaten.

Or. en

Motivering

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/148

Amendement 148
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 16 – lid 6

Bestaande tekst Amendement

b ter) alinea 6 wordt vervangen door:
6. Gemeenschappelijke regels voor de 
uitvoering van lid 5, zoals het formaat van 
de uitgewisselde gegevens, de technische 
procedures voor de elektronische 
raadpleging van de nationale elektronische 
registers van andere lidstaten en de 
bevordering van de interoperabiliteit van 
deze registers met andere relevante 
databanken worden door de Commissie 
vastgesteld overeenkomstig de in 
artikel 25, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure, en wel voor het 
eerst vóór 31 december 2010. Deze 
gemeenschappelijke regels moeten 
bepalen welke instantie verantwoordelijk 
is voor de toegang tot, het verdere gebruik 
en de bijwerking van de gegevens na 
raadpleging en moeten derhalve 
voorschriften bevatten over registratie van 
en toezicht op de gegevens.

"6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen teneinde 
gemeenschappelijke regels vast te stellen 
en bij te werken om ervoor te zorgen dat 
de nationale elektronische registers op 
zodanige wijze volledig onderling 
gekoppeld en interoperabel zijn dat een 
bevoegde autoriteit of een controleorgaan 
van om het even welke lidstaat 
rechtstreeks en in real time toegang heeft 
tot het nationale elektronische register 
van om het even welke lidstaat, als 
vastgesteld in lid 5. Dergelijke 
gemeenschappelijke regels omvatten 
regels inzake het formaat van de 
uitgewisselde gegevens, de technische 
procedures voor de elektronische 
raadpleging van de nationale elektronische 
registers van andere lidstaten en de 
interoperabiliteit van deze registers, alsook 
specifieke regels met betrekking tot de 
toegang tot, registratie van en toezicht op 
de gegevens.";
"

Or. en
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Motivering

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071)
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21.3.2019 A8-0204/149

Amendement 149
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen een nationaal 
contactpunt aan dat wordt belast met de 
uitwisseling van gegevens met de andere 
lidstaten, voor wat de toepassing van deze 
verordening betreft. De lidstaten stellen de 
Commissie uiterlijk op 31 december 2018 
in kennis van de naam en het adres van 
hun nationale contactpunt. De Commissie 
stelt een lijst op van alle nationale 
contactpunten en stuurt deze naar de 
lidstaten.De lidstaten stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van 
eventuele wijzigingen met betrekking tot 
de contactpunten.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken nauw samen en bieden 
elkaar snel wederzijdse bijstand en andere 
relevante informatie teneinde de 
tenuitvoerlegging en handhaving van deze 
verordening te vergemakkelijken.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/150

Amendement 150
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
de administratieve samenwerking waarin 
dit artikel voorziet ten uitvoer gelegd via 
het bij Verordening (EU) nr. 1024/2012 
van het Europees Parlement en de 
Raad1 bis ingestelde Informatiesysteem 
interne markt (IMI), dat alle vervoerders 
in staat stelt gegevens in hun eigen taal te 
verstrekken.
__________________
1 bis Verordening (EU) nr. 1024/2012 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
25 oktober 2012 betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt en tot 
intrekking van Beschikking 2008/49/EG 
van de Commissie ("de IMI-
verordening") (PB L 316 van 14.11.2012, 
blz. 1).

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/151

Amendement 151
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om informatie van alle 
bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten en voeren, indien nodig, 
inspecties en onderzoeken uit met 
betrekking tot de naleving van de in artikel 
3, lid 1, onder a), vastgestelde eis door de 
op hun grondgebied gevestigde 
wegvervoersondernemingen. Verzoeken 
om informatie van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten moeten worden 
gemotiveerd. Zij moeten geloofwaardige 
aanwijzingen van mogelijke schendingen 
van artikel 3, lid 1, onder a), bevatten.

3. De lidstaten beantwoorden 
verzoeken om informatie van alle 
bevoegde autoriteiten van de andere 
lidstaten en voeren inspecties en 
onderzoeken uit met betrekking tot de 
naleving van de in artikel 3, lid 1, onder a), 
vastgestelde eis door de op hun 
grondgebied gevestigde 
wegvervoersondernemingen. Verzoeken 
om informatie van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten moeten naar behoren 
gerechtvaardigd en gemotiveerd worden. 
Zij moeten geloofwaardige aanwijzingen 
van mogelijke schendingen van artikel 3, 
lid 1, onder a), bevatten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/152

Amendement 152
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Als de lidstaat die om informatie 
wordt verzocht, van oordeel is dat het 
verzoek onvoldoende gemotiveerd is, stelt 
hij de verzoekende lidstaat daar binnen tien 
werkdagen van in kennis. De verzoekende 
lidstaat moet het verzoek verder 
onderbouwen. Als dit niet mogelijk is, kan 
het verzoek door de lidstaat worden 
afgewezen.

4. Als de lidstaat die om informatie 
wordt verzocht, van oordeel is dat het 
verzoek onvoldoende gemotiveerd is, stelt 
hij de verzoekende lidstaat daar binnen 
vijf werkdagen van in kennis. De 
verzoekende lidstaat moet het verzoek 
verder onderbouwen. Als dit niet mogelijk 
is, kan het verzoek door de lidstaat worden 
afgewezen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/153

Amendement 153
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Als het moeilijk of onmogelijk is 
om te voldoen aan een verzoek om 
informatie of een verzoek tot het uitvoeren 
van controles of onderzoeken, stelt de 
lidstaat in kwestie de verzoekende lidstaat 
daar binnen tien werkdagen van in kennis, 
met opgave van redenen. De betrokken 
lidstaten plegen overleg om een oplossing 
voor eventuele problemen te vinden.

5. Als het moeilijk of onmogelijk is 
om te voldoen aan een verzoek om 
informatie of een verzoek tot het uitvoeren 
van controles of onderzoeken, stelt de 
lidstaat in kwestie de verzoekende lidstaat 
daar binnen vijf werkdagen van in kennis, 
waarbij die moeilijkheid of 
onmogelijkheid naar behoren wordt 
gerechtvaardigd. De betrokken lidstaten 
werken samen om een oplossing voor 
eventuele problemen te vinden. In geval 
van aanhoudende problemen bij de 
uitwisseling van informatie, of een niet 
naar behoren gerechtvaardigde 
permanente weigering om informatie te 
verstrekken, kan de Commissie, na 
hiervan in kennis te zijn gesteld en na de 
betrokken lidstaten te hebben 
geraadpleegd, alle nodige maatregelen 
nemen om de situatie op te lossen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/154

Amendement 154
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. In reactie op verzoeken uit hoofde 
van lid 3, verstrekken de lidstaten de 
gevraagde informatie en voeren zij de 
vereiste controles, inspecties en 
onderzoeken uit binnen 25 werkdagen na 
ontvangst van het verzoek, tenzij zij de 
verzoekende lidstaat ervan in kennis 
hebben gesteld dat het verzoek 
onvoldoende is gemotiveerd of dat het 
onmogelijk of moeilijk is eraan te voldoen, 
zoals bepaald in leden 4 en 5.

6. In reactie op verzoeken uit hoofde 
van lid 3, verstrekken de lidstaten de 
gevraagde informatie en voeren zij de 
vereiste controles, inspecties en 
onderzoeken uit binnen 15 werkdagen na 
ontvangst van het verzoek, tenzij de 
betrokken lidstaten onderling een andere 
tijdslimiet overeenkomen of tenzij zij de 
verzoekende lidstaat ervan in kennis 
hebben gesteld dat het verzoek 
onvoldoende is gemotiveerd of dat het 
onmogelijk of moeilijk is eraan te voldoen, 
zoals bepaald in de leden 4 en 5, en er 
geen oplossing voor deze moeilijkheden 
kan worden gevonden.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/155

Amendement 155
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

Verslag A8-0204/2018
Ismail Ertug
Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector
(COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD))

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) Het volgende artikel 18 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 18 bis
Flankerende maatregelen
1. De lidstaten nemen flankerende 
maatregelen ter ontwikkeling, 
vergemakkelijking en bevordering van 
uitwisselingen tussen ambtenaren die 
verantwoordelijk zijn voor administratieve 
samenwerking en wederzijdse bijstand 
tussen de lidstaten en ambtenaren die 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op 
de naleving van en voor de handhaving 
van de toepasselijke regels van deze 
verordening.
2. De Commissie biedt in technische 
en andere ondersteuning om de 
administratieve samenwerking verder te 
verbeteren en het wederzijdse vertrouwen 
tussen de lidstaten te vergroten, onder 
meer door het bevorderen van uitwisseling 
van personeel en gezamenlijke 
opleidingsprogramma's, alsook de 
ontwikkeling, vergemakkelijking en 
bevordering van initiatieven voor good 
practices. De Commissie kan, 
onverminderd de prerogatieven van het 
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Europees Parlement en de Raad in het 
kader van de begrotingsprocedure, 
beschikbare financieringsinstrumenten 
gebruiken om de capaciteitsopbouw en de 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten verder uit te bouwen.
3. De lidstaten stellen een 
programma voor collegiale toetsing vast 
waaraan alle bevoegde 
handhavingsautoriteiten moeten 
deelnemen, en zorgen daarbij voor een 
passende roulatie van de bevoegde 
handhavingsautoriteiten die de toetsing 
uitvoeren en die welke worden getoetst. 
De lidstaten stellen de Commissie om de 
twee jaar van deze programma's in kennis 
als onderdeel van het verslag over de 
activiteiten van de bevoegde autoriteiten 
als bedoeld in artikel 26.";

Or. en


