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23.3.2019 A8-0204/309

Amendement 309
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 

(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 is stijgende. 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 
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maximummassa van hoogstens 3,5 ton 
gebruikt en aldus de 
concurrentievoorwaarden tussen alle 
marktdeelnemers dichter bij elkaar te 
brengen, moet deze bepaling worden 
geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 
duurzame vestiging en voldoende 
financiële draagkracht moeten 
daarentegen verplicht worden gesteld.

de aanhangwagens, 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 voor de 
uitoefening van het beroep van 
wegvervoerondernemer voor iedereen op 
gelijke wijze van toepassing zijn, waarbij 
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. ro
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23.3.2019 A8-0204/310

Amendement 310
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 
zorgen dat wegvervoersondernemingen die 
in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 
duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 
hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 
uitvoeren. In het licht van de opgedane 
ervaring moeten de bepalingen inzake het 
bestaan van een werkelijke en duurzame 
vestiging dan ook worden verduidelijkt.

(4) Om het verschijnsel van 
zogenaamde "brievenbusmaatschappijen" 
te bestrijden en eerlijke concurrentie en 
een gelijk speelveld op de interne markt te 
garanderen, zijn duidelijker 
vestigingscriteria, intensievere monitoring 
en handhaving en een betere 
samenwerking tussen de lidstaten 
noodzakelijk. Wegvervoersondernemingen 
die in een lidstaat zijn gevestigd, moeten 
werkelijk en duurzaam in die lidstaat 
aanwezig zijn, hun vervoersactiviteiten 
daadwerkelijk vanuit die lidstaat 
uitvoeren en substantiële activiteiten 
vanuit die lidstaat verrichten. In het licht 
van de opgedane ervaring moeten de 
bepalingen inzake het bestaan van een 
werkelijke en duurzame vestiging dan ook 
worden verduidelijkt en verscherpt, 
waarbij onevenredige administratieve 
lasten moeten worden vermeden.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/311

Amendement 311
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 de aanhangwagens, van 2,4 
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. ro
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23.3.2019 A8-0204/312

Amendement 312
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) De informatie over vervoerders in 
de nationale elektronische registers moet zo 
volledig mogelijk zijn teneinde de 
bevoegde nationale autoriteiten die de 
relevante regels toepassen, een voldoende 
overzicht te bieden van de onderzochte 
vervoerders. Met name informatie over het 
registratiekenteken van de voertuigen 
waarover de vervoerder beschikt, het aantal 
werknemers dat hij in dienst heeft, zijn 
risicocategorie en financiële toestand 
moet betere nationale en 
grensoverschrijdende handhaving van de 
bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 
1071/2009 en (EG) nr. 1072/2009 mogelijk 
maken. De regels betreffende het nationale 
elektronische register moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11) De informatie over vervoerders in 
de nationale elektronische registers moet 
volledig en actueel zijn teneinde de 
bevoegde nationale autoriteiten die de 
relevante regels toepassen, een voldoende 
overzicht te bieden van de onderzochte 
vervoerders. Met name informatie over het 
registratiekenteken van de voertuigen 
waarover de vervoerder beschikt, het aantal 
werknemers dat hij in dienst heeft en zijn 
risicocijfer, moet betere nationale en 
grensoverschrijdende handhaving van de 
bepalingen van de Verordeningen (EG) 
nr. 1071/2009 en (EG) nr. 1072/2009 en 
andere relevante Uniewetgeving mogelijk 
maken. Om ervoor te zorgen dat 
rechtshandhavers, waaronder 
functionarissen die controles langs de weg 
verrichten, een duidelijk en volledig 
overzicht hebben van de vervoerders die 
worden gecontroleerd, moeten zij 
rechtstreekse en realtimetoegang krijgen 
tot alle desbetreffende informatie. 
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Daarom moeten de nationale 
elektronische registers echt interoperabel 
zijn en moeten de gegevens die hierin zijn 
opgenomen, rechtstreeks en in real time 
toegankelijk zijn voor alle aangewezen 
rechtshandhavers van alle lidstaten. De 
regels betreffende het nationale 
elektronische register moeten derhalve 
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Or. ro



AM\1180744NL.docx PE621.710v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

23.3.2019 A8-0204/313

Amendement 313
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 lege ritten te voorkomen moet 
cabotagevervoer worden toegestaan in de 
ontvangende lidstaat. 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.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/314

Amendement 314
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15) De regels die wegvervoerders 
moeten volgen om aan te tonen dat zij de 
cabotageregels naleven, moeten worden 
verduidelijkt. Het gebruik en de verzending 
van elektronische vervoersinformatie moet 
daartoe worden erkend; dit moet de 
indiening van relevante bewijzen en de 
behandeling ervan door de bevoegde 
autoriteiten vergemakkelijken. Het formaat 
dat voor dat doel wordt gebruikt, moet de 
betrouwbaarheid en de authenticiteit 
garanderen. Aangezien in het vervoer en de 
logistiek steeds vaker gebruik wordt 
gemaakt van efficiënte elektronische 
uitwisseling van informatie, is het 
belangrijk ervoor te zorgen dat de 
regelgevingskaders en -bepalingen met 
betrekking tot de vereenvoudiging van de 
administratieve procedures coherent zijn.

(15) Effectieve en efficiënte 
handhaving van de regels is een 
noodzakelijke voorwaarde voor eerlijke 
concurrentie op de interne markt. Een 
verdere digitalisering van de 
handhavingsinstrumenten is essentieel om 
handhavingscapaciteit vrij te maken, 
onnodige administratieve lasten voor 
internationale vervoerders en met name 
kmo's te verminderen, zich doelgerichter 
te concentreren op vervoerders met een 
hoog risico en frauduleuze praktijken op 
te sporen. Opdat vervoersdocumenten 
papierloos worden, moet het gebruik van 
elektronische documenten in de toekomst 
de regel worden, met name de 
elektronische vrachtbrief in het kader van 
het Verdrag betreffende de overeenkomst 
tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (eCMR). De regels die 
wegvervoerders moeten volgen om aan te 
tonen dat zij de cabotageregels naleven, 
moeten worden verduidelijkt. Het gebruik 
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en de verzending van elektronische 
vervoersinformatie moet daartoe worden 
erkend; dit moet de indiening van relevante 
bewijzen en de behandeling ervan door de 
bevoegde autoriteiten vergemakkelijken. 
Het formaat dat voor dat doel wordt 
gebruikt, moet de betrouwbaarheid en de 
authenticiteit garanderen. Aangezien in het 
vervoer en de logistiek steeds vaker 
gebruik wordt gemaakt van efficiënte 
elektronische uitwisseling van informatie, 
is het belangrijk ervoor te zorgen dat de 
regelgevingskaders en -bepalingen met 
betrekking tot de vereenvoudiging van de 
administratieve procedures coherent zijn.

Or. ro
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23.3.2019 A8-0204/315

Amendement 315
Claudia Țapardel, Peter Kouroumbashev, Nedzhmi Ali, Filiz Hyusmenova, Ilhan 
Kyuchyuk, Iskra Mihaylova, Angel Dzhambazki, Andrey Kovatchev, Vladimir 
Urutchev, Eva Maydell, Asim Ademov, Andrey Novakov, Sergei Stanishev, Deirdre 
Clune, Momchil Nekov, Svetoslav Hristov Malinov, Emil Radev, Roberts Zīle, 
Zigmantas Balčytis, Siegfried Mureşan, Kosma Złotowski, Edward Czesak, Bolesław G. 
Piecha, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Victor 
Boştinaru, Emilian Pavel, Maria Grapini, Răzvan Popa, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Adam Gierek, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică, Ioan 
Mircea Paşcu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ramona Nicole Mănescu, Andi Cristea, 
Renate Weber, Marian-Jean Marinescu, Daciana Octavia Sârbu, Dan Nica, Damian 
Drăghici, István Ujhelyi, Norica Nicolai

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 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(16) De regels inzake internationaal 
vervoer zijn gericht tot 
vervoersondernemingen; deze 
ondernemingen moeten dan ook de 
gevolgen van eventuele schendingen van 
deze regels dragen. Om misbruiken te 
voorkomen door ondernemingen waaraan 
wegvervoerders hun vervoersdiensten 
uitbesteden, moeten de lidstaten ook 
voorzien in sancties voor bevrachters en 
expediteurs in geval zij bewust opdracht 
geven voor vervoersdiensten die 
schendingen inhouden van de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1072/2009. 

(16) De regels inzake internationaal 
vervoer zijn gericht tot 
vervoersondernemingen; deze 
ondernemingen moeten dan ook de 
gevolgen van eventuele schendingen van 
deze regels dragen. Om misbruiken te 
voorkomen door ondernemingen waaraan 
wegvervoerders hun vervoersdiensten 
uitbesteden, moeten de lidstaten ook 
voorzien in sancties voor verzenders, 
bevrachters, expediteurs, contractanten en 
subcontractanten indien deze weten dat de 
vervoersdiensten waartoe zij opdracht 
geven, schendingen inhouden van de 
bepalingen van Verordening (EG) 
nr. 1072/2009. Wanneer ondernemingen 
die vervoersdiensten uitbesteden, deze 
diensten laten verrichten door 
vervoersondernemingen met een laag 
risicocijfer, moet hun aansprakelijkheid 
worden beperkt.

Or. ro
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