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22.3.2019 A8-0204/209

Amendement 209
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

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
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 
het recht om, naast de in Verordening (EG) 
nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 
andere voorwaarden voor de toegang tot 
het beroep van wegvervoersondernemer op 
te leggen. Deze mogelijkheid bleek niet 
noodzakelijk om te reageren op dringende 
behoeften en heeft op het gebied van de 
toegang verschillen doen ontstaan. Ze 
moet derhalve worden geschrapt.

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 
het recht om, naast de in Verordening (EG) 
nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 
andere voorwaarden voor de toegang tot 
het beroep van wegvervoersondernemer op 
te leggen.

Or. en



AM\1180531NL.docx PE621.710v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2019 A8-0204/210

Amendement 210
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

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
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) De regels betreffende nationaal 
vervoer dat op tijdelijke basis wordt 
verricht door niet-ingezeten vervoerders in 
een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 
moeten duidelijk, eenvoudig en 
gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 
tot dusver bereikte niveau van 
liberalisering over het algemeen moet 
worden behouden.

(13) De regels betreffende nationaal 
vervoer dat op tijdelijke basis wordt 
verricht door niet-ingezeten vervoerders in 
een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 
moeten duidelijk, eenvoudig en 
gemakkelijk te handhaven zijn.

Or. en

Motivering

Het is nu juist het huidige niveau van liberalisering dat de voorwaarden heeft geschapen voor 
sociale dumping en oneerlijke mededinging in de wegvervoersector. Om uitbuiting tegen te 
gaan en een einde te maken aan de faillissementen van wegvervoersondernemingen in landen 
met een hoog loonniveau en goede sociale voorwaarden, moet deze vergissing worden 
gecorrigeerd en niet worden gecontinueerd.
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22.3.2019 A8-0204/211

Amendement 211
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

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
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) Om de controle te 
vergemakkelijken en de onzekerheid weg 
te nemen, moet de beperking van het aantal 
cabotageritten na een internationale 
vervoersactiviteit worden afgeschaft en 
worden vervangen door een beperking van 
het aantal dagen dat voor dergelijke 
activiteiten beschikbaar is.

(14) Om de controle te 
vergemakkelijken en de onzekerheid weg 
te nemen, moet de beperking van het aantal 
cabotageritten na een internationale 
vervoersactiviteit worden beperkt tot 2 
dagen. Een wachtperiode van 7 dagen 
tussen de verplichte terugkeer naar het 
land van herkomst en de volgende nieuwe 
opdracht moet verplicht zijn.

Or. en

Motivering

Cabotage is het belangrijkste instrument voor de ontwikkeling van sociale dumping en 
oneerlijke mededinging in de wegvervoerssector. Om een einde te maken aan deze situatie 
moet cabotage tot een minimum worden beperkt door te benadrukken dat vrachtwagens niet 
leeg mogen rijden.
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22.3.2019 A8-0204/212

Amendement 212
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

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 2
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; Schrappen

Or. en

Motivering

Gezien de bijzondere eigenschappen van de interne markt van elke lidstaat, die dikwijls wordt 
gekenmerkt door een overaanbod en waar het merendeel van de ondernemingen actief is 
zonder buiten de grenzen te treden, kan er niet worden afgezien van de mogelijkheid voor 
aanvullende nationale voorwaarden, mits deze evenredig zijn en niet discriminerend. Het 
amendement hangt noodzakelijkerwijs samen met het schrappen, door middel van een 
specifiek amendement, van de tweede zin van overweging 3 van het voorstel.
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22.3.2019 A8-0204/213

Amendement 213
Georg Mayer, Marco Zanni, Angelo Ciocca, Mario Borghezio, Mara Bizzotto, 
Marie-Christine Arnautu, Giancarlo Scottà, Danilo Oscar Lancini
namens de ENF-Fractie

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 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zodra de goederen die worden 
vervoerd in het kader van inkomend 
internationaal vervoer uit een andere 
lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 
mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 
met hetzelfde voertuig of, in het geval van 
een samenstel van voertuigen, met de 
trekker van hetzelfde voertuig 
cabotageritten in de ontvangende lidstaat 
of in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 
laatste lossing in het kader van een 
cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 
de laatste lossing in de ontvangende 
lidstaat in het kader van het inkomend 
internationaal vervoer.

2. Zodra de goederen die worden 
vervoerd in het kader van inkomend 
internationaal vervoer uit een andere 
lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 
mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 
met hetzelfde voertuig of, in het geval van 
een samenstel van voertuigen, met de 
trekker van hetzelfde voertuig 
cabotagevervoer in de ontvangende lidstaat 
of in aangrenzende lidstaten verrichten. De 
laatste lossing in het kader van een 
cabotagerit vindt plaats binnen twee dagen 
na de laatste lossing in de ontvangende 
lidstaat in het kader van het inkomend 
internationaal vervoer, met een verplichte 
wachtperiode van 7 dagen tussen de 
verplichte terugkeer naar het land van 
herkomst en de volgende nieuwe 
opdracht.

Or. en

(Verordening (EG) nr. 1072/2009)

Motivering

Cabotage is het belangrijkste instrument voor de ontwikkeling van sociale dumping en 
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oneerlijke mededinging in de wegvervoerssector. Om een einde te maken aan deze situatie 
moet cabotage tot een minimum worden beperkt door te benadrukken dat vrachtwagens niet 
leeg mogen rijden.


