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NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0204/297

Amendement 297
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 b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aantal voertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van hoogstens 
3,5 ton dat in elk kalenderjaar in de lidstaat 
is ingeschreven;

b) het aantal motorvoertuigen met een 
toelaatbare maximummassa, met inbegrip 
van die van aanhangwagens, van 2,8 tot 
3,5 ton dat gebruikt wordt voor 
internationaal vervoer en dat in elk 
kalenderjaar in de lidstaat is ingeschreven;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/298

Amendement 298
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 c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het totale aantal voertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van hoogstens 
3,5 ton dat op 31 december van elk jaar in 
de lidstaat is ingeschreven;

c) het totale aantal motorvoertuigen 
met een toelaatbare maximummassa, met 
inbegrip van die van aanhangwagens, van 
2,8 tot 3,5 ton dat gebruikt wordt voor 
internationaal vervoer en dat op 
31 december van elk jaar in de lidstaat is 
ingeschreven;

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/299

Amendement 299
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 d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) een raming van het aandeel van 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 
combinaties van voertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van 
hoogstens 3,5 ton in de totale 
wegvervoersactiviteiten van alle in de 
lidstaat ingeschreven voertuigen, 
opgesplitst in nationaal vervoer, 
internationaal vervoer en cabotagevervoer.

d) een raming van het aandeel van 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa, met inbegrip van die van 
aanhangwagens, van 2,8 tot 3,5 ton, 
alsook van die van minder dan 2,8 ton in 
de totale wegvervoersactiviteiten van alle 
in de lidstaat ingeschreven voertuigen, 
opgesplitst in nationaal vervoer, 
internationaal vervoer en cabotagevervoer.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/300

Amendement 300
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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Op basis van de informatie die de 
Commissie overeenkomstig lid 3 heeft 
vergaard en van verder bewijsmateriaal 
presenteert de Commissie uiterlijk op 31 
december 2024 een verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
ontwikkeling van het totale aantal 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 
combinaties van voertuigen met een 
toelaatbare maximummassa van 
hoogstens 3,5 ton die worden ingezet voor 
nationale en internationale 
wegvervoersactiviteiten. Op basis van dit 
verslag beoordeelt de Commissie of het 
nodig is aanvullende maatregelen voor te 
stellen.

4. Op basis van de informatie die de 
Commissie overeenkomstig lid 3 heeft 
vergaard en van verder bewijsmateriaal 
presenteert de Commissie uiterlijk op 
31 december 2024 een verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad over de 
ontwikkeling van het totale aantal 
motorvoertuigen met een toelaatbare 
maximummassa, met inbegrip van die van 
aanhangwagens, van 2,8 tot 3,5 ton die 
worden ingezet voor 
wegvervoersactiviteiten. Op basis van dit 
verslag beoordeelt de Commissie of het 
nodig is aanvullende maatregelen voor te 
stellen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0204/301

Amendement 301
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 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 vijf 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 
cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 
in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 
laatste lossing in het kader van een 
cabotagerit vindt plaats binnen 10 dagen na 
de laatste lossing in de ontvangende 
lidstaat in het kader van het inkomend 
internationaal vervoer.

Or. en


