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21.3.2019 A8-0204/291

Amendement 291
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 
wetgeving, waren de regels inzake toegang 
tot het beroep van wegvervoerondernemer 
tot dusver niet van toepassing op 
ondernemingen die uitsluitend 
vervoersactiviteiten uitvoerden met 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 
combinaties van voertuigen die dat 
maximum niet overschrijden. Het aantal 
van dergelijke ondernemingen, zowel op de 
nationale als internationale 
vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. 
Ten gevolge daarvan hebben verscheidene 
lidstaten besloten de regels inzake toegang 
tot het beroep van wegvervoerondernemer, 
vastgesteld in Verordening (EG) nr. 
1071/2009 toe te passen op die 
ondernemingen. Teneinde aan de hand van 
gemeenschappelijke regels te zorgen voor 
een minimumniveau van 
professionalisering van de sector die 
voertuigen met een toelaatbare 
maximummassa van 2,4 tot 3,5 ton 
gebruikt voor internationaal vervoer en 
aldus de concurrentievoorwaarden tussen 
alle marktdeelnemers dichter bij elkaar te 
brengen, moeten de eisen inzake het 
beroep van wegvervoerondernemer voor 
iedereen gelijk van toepassing zijn.

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 
wetgeving, waren de regels inzake toegang 
tot het beroep van wegvervoerondernemer 
tot dusver niet van toepassing op 
ondernemingen die uitsluitend 
vervoersactiviteiten uitvoerden met 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa, met inbegrip van die van 
de aanhangwagens, van hoogstens 
3,5 ton. Het aantal van dergelijke 
ondernemingen gaat in stijgende lijn. Ten 
gevolge daarvan hebben verscheidene 
lidstaten besloten de regels inzake toegang 
tot het beroep van wegvervoerondernemer, 
vastgesteld in Verordening (EG) 
nr. 1071/2009 toe te passen op die 
ondernemingen. Teneinde eventuele 
mazen te dichten en aan de hand van 
gemeenschappelijke regels te zorgen voor 
een minimumniveau van 
professionalisering van de sector die 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa, met inbegrip van die van 
de aanhangwagens, van 2,8 tot 3,5 ton 
gebruikt voor internationaal vervoer en 
aldus de concurrentievoorwaarden tussen 
alle marktdeelnemers dichter bij elkaar te 
brengen, moeten de eisen voor de 
uitoefening van het beroep van 
wegvervoerondernemer voor iedereen op 
gelijke wijze van toepassing zijn, waarbij 
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onevenredige administratieve lasten 
moeten worden vermeden. Aangezien deze 
verordening alleen van toepassing is op 
ondernemingen die goederen voor 
rekening van derden vervoeren, vallen 
ondernemingen die vervoer voor eigen 
rekening verrichten, niet onder deze 
bepaling.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/292

Amendement 292
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) Ondernemingen die 
goederenvervoer over de weg verrichten 
met uitsluitend motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van hoogstens 
3,5 ton of combinaties van voertuigen die 
dat maximum niet overschrijden, moeten 
een minimumniveau van financiële 
draagkracht hebben teneinde te garanderen 
dat zij over de middelen beschikken om 
hun activiteiten op stabiele en duurzame 
basis te verrichten. Aangezien de 
activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 
in omvang, moeten de overeenkomstige 
eisen echter minder streng zijn dan die 
welke van toepassing zijn op exploitanten 
die gebruik maken van voertuigen of 
combinaties van voertuigen die het 
bovenvermelde maximum overschrijden.

(10) Ondernemingen die 
goederenvervoer over de weg verrichten 
met uitsluitend motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa, met inbegrip 
van die van aanhangwagens, van 2,8 tot 
3,5 ton, en die internationale 
wegvervoersactiviteiten verrichten, moeten 
een minimale financiële draagkracht 
hebben teneinde te garanderen dat zij over 
de middelen beschikken om hun 
activiteiten op stabiele en duurzame basis 
te verrichten. Aangezien de activiteiten die 
met deze voertuigen worden verricht, 
meestal beperkt zijn in omvang, moeten de 
overeenkomstige eisen echter minder 
streng zijn dan die welke van toepassing 
zijn op exploitanten die gebruik maken van 
voertuigen of combinaties van voertuigen 
die het bovenvermelde maximum 
overschrijden.

Or. en
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Amendement 293
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 afgeschaft.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/294

Amendement 294
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 5 – letter a
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 
onder c), moet een onderneming op 
permanente basis in staat zijn haar 
financiële verplichtingen in het lopende 
boekjaar na te komen. De onderneming 
moet aan de hand van haar door een 
accountant of een daartoe naar behoren 
gemachtigde persoon gecertificeerde 
jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 
beschikt over eigen vermogen ter waarde 
van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 
één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 
per extra voertuig. Ondernemingen die 
goederenvervoer over de weg verrichten 
met uitsluitend motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van hoogstens 
3,5 ton of combinaties van voertuigen met 
een toelaatbare maximummassa van 
hoogstens 3,5 ton, moeten op basis van 
door een accountant of een daartoe naar 
behoren gemachtigde persoon 
gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 
zij elk jaar kunnen beschikken over eigen 
vermogen van minstens 1 800 EUR 
wanneer slechts één voertuig wordt 
gebruikt en 900 EUR per extra voertuig.;

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 
onder c), moet een onderneming op 
permanente basis in staat zijn haar 
financiële verplichtingen in het lopende 
boekjaar na te komen. De onderneming 
moet aan de hand van haar door een 
accountant of een daartoe naar behoren 
gemachtigde persoon gecertificeerde 
jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 
beschikt over eigen vermogen ter waarde 
van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 
één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 
per extra voertuig met een toelaatbare 
maximummassa, met inbegrip van die van 
de aanhangwagens, van meer dan 3,5 ton, 
en 900 EUR per extra gebruikt voertuig 
met een toelaatbare maximummassa, met 
inbegrip van die van de aanhangwagens, 
tussen 2,8 en 3,5 ton. Ondernemingen die 
goederenvervoer over de weg verrichten 
met uitsluitend motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa, met inbegrip 
van die van de aanhangwagens, tussen 
2,8 en 3,5 ton, moeten op basis van door 
een accountant of een daartoe naar behoren 
gemachtigde persoon gecertificeerde 
jaarrekeningen aantonen dat zij elk jaar 
kunnen beschikken over eigen vermogen 
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van minstens 1 800 EUR wanneer slechts 
één voertuig wordt gebruikt en 900 EUR 
per extra voertuig.

Or. en
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Amendement 295
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 16
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 26 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. de lidstaten stellen elk jaar een 
verslag op over het gebruik van 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 
combinaties van voertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van 
hoogstens 3,5 ton op hun grondgebied en 
dienen dit uiterlijk op 30 juni van het jaar 
na het einde van de verslagperiode in bij de 
Commissie. Dit verslag bevat:

3. De lidstaten stellen om de twee jaar 
een verslag op over het gebruik van 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa, met inbegrip van die van 
de aanhangwagens, van 2,8 tot 3,5 ton die 
ingezet worden voor internationaal 
vervoer en die zich op hun grondgebied 
bevinden, en dienen dit uiterlijk op 30 juni 
van het jaar na het einde van de 
verslagperiode in bij de Commissie. Dit 
verslag bevat:

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/296

Amendement 296
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 16
Verordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 26 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het aantal vergunningen dat is 
toegekend aan vervoerders die 
goederenvervoer over de weg verrichten 
met uitsluitend motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van minstens 
2,8 en hoogstens 3,5 ton voor 
internationaal vervoer;

a) het aantal vergunningen dat is 
toegekend aan vervoerders die 
goederenvervoer over de weg verrichten 
met uitsluitend motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa, met inbegrip 
van die van de aanhangwagens, van 2,8 
tot 3,5 ton en die ingezet worden voor 
internationaal vervoer;

Or. en


