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21.6.2018 A8-0206/115 

Amendement  115 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Om de doeltreffende en evenredige 

uitvoering van Richtlijn 96/71/EG in de 

wegvervoersector te waarborgen, is het 

noodzakelijk sectorspecifieke regels op te 

stellen die zijn afgestemd op de bijzondere 

aard van het zeer mobiele 

personeelsbestand van de 

wegvervoersector en een evenwicht te 

creëren tussen de sociale bescherming van 

bestuurders en de vrijheid van ondernemers 

om grensoverschrijdende diensten te 

verlenen. 

(11) Om de doeltreffende en evenredige 

uitvoering van Richtlijn 96/71/EG in de 

wegvervoersector te waarborgen, is het 

noodzakelijk sectorspecifieke regels op te 

stellen die zijn afgestemd op de bijzondere 

aard van het zeer mobiele 

personeelsbestand van de 

wegvervoersector, de handhaving van 

deze regels te bevorderen en een 

evenwicht te creëren tussen de sociale 

bescherming van bestuurders en de vrijheid 

van ondernemers om grensoverschrijdende 

diensten te verlenen. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/116 

Amendement  116 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Dergelijke evenwichtige criteria 

moeten gebaseerd zijn op het concept van 

voldoende verbondenheid van een 

bestuurders met het grondgebied van een 

gastlidstaat. Daarom moet een 

tijdsdrempel worden ingesteld, waarbij het 

minimumloon en de minimale jaarlijkse 

betaalde vakantie van de gastlidstaat op 

het internationaal wegvervoer van 

toepassing worden zodra die drempel 

wordt overschreden. Die tijdsdrempel 

dient niet van toepassing te zijn op 

cabotage zoals gedefinieerd bij de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/200918 en 

1073/200919, aangezien de volledige 

vervoersoperatie plaatsvindt in een 

gastlidstaat. Bijgevolg dienen het 

minimumloon en de minimale jaarlijkse 

betaalde vakantie van de gastlidstaat, 

ongeacht de frequentie en de duur van de 

door de bestuurder uitgevoerde activiteiten, 

van toepassing te zijn op cabotage. 

(12) Cabotage zoals gedefinieerd bij de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/200918 en 

1073/200919 komt neer op diensten die 

onder Richtlijn 96/71/EG vallen, 

aangezien de vervoersoperatie volledig 

plaatsvindt in een andere lidstaat. 

Bijgevolg dienen het minimumloon en de 

minimale jaarlijkse betaalde vakantie van 

de gastlidstaat, ongeacht de frequentie en 

de duur van de door de bestuurder 

uitgevoerde activiteiten, van toepassing te 

zijn op cabotage. 

__________________ __________________ 

18 Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de markt voor internationaal 

18 Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de markt voor internationaal 
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goederenvervoer over de weg (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 72). 

goederenvervoer over de weg (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 72). 

19 Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de internationale markt voor touringcar- 

en autobusdiensten en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 88). 

19 Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de internationale markt voor touringcar- 

en autobusdiensten en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB L 300 

van 14.11.2009, blz. 88). 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/117 

Amendement  117 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) Om een effectieve en efficiënte 

handhaving van de specifieke regels 

inzake terbeschikkingstelling van 

werknemers te verzekeren en onevenredige 

administratieve lasten voor ondernemers 

uit andere lidstaten te vermijden, moeten 

specifieke administratieve en 

controlemaatregelen voor de 

wegvervoersector worden vastgesteld, 

waarbij controle-instrumenten zoals de 

digitale tachograaf ten volle worden benut. 

(13) Om te kunnen beschikken over 

duidelijke, uit Richtlijn 96/71/EG [zoals 

gewijzigd bij COD 2016/0070] en Richtlijn 

2014/67/EU voortvloeiende 

sectorspecifieke regels inzake 

terbeschikkingstelling van werknemers, 

een doeltreffende en efficiënte 

handhaving van deze regels te 

waarborgen en onevenredige 

administratieve lasten voor ondernemers 

uit andere lidstaten te vermijden, moeten er 

gestandaardiseerde formulieren worden 

ontwikkeld door de Commissie en 

beperkte specifieke administratieve en 

controlemaatregelen voor de 

wegvervoersector worden vastgesteld, 

waarbij controle-instrumenten zoals het 

Informatiesysteem interne markt (IMI), 

het GNSS-portaal (wereldwijd 

satellietnavigatiesysteem) voor het 

wegvervoer en de slimme tachograaf ten 

volle worden benut. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/118 

Amendement  118 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Praktijken waarbij 

moedermaatschappijen in een bepaalde 

lidstaat het merendeel van de winst 

opstrijken, waardoor de 

dochterondernemingen in andere 

lidstaten slechts beperkte middelen 

overhouden terwijl zij wel het merendeel 

van de omzet uit de vervoersactiviteiten 

genereren, kunnen leiden tot 

ongelijkheden en een onevenwichtige 

winstverdeling tussen de lidstaten en 

moeten daarom worden vermeden. Een 

van de negatieve sociale gevolgen van 

dergelijke praktijken is dat de inkomsten 

van de bestuurders in de lidstaten waar de 

dochterondernemingen zijn gevestigd, op 

een lager niveau worden gehouden. Om 

mogelijke oneerlijke concurrentie in de 

wegvervoersector aan te pakken, moeten 

dergelijke praktijken nauwlettend worden 

onderzocht, met als doel ze te vermijden. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/119 

Amendement  119 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 13 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 ter) Teneinde de volledige 

inachtneming van de sociale regelgeving 

te waarborgen en in afwachting van de 

oprichting van de Europese 

Arbeidsautoriteit moeten de bevoegde 

controleautoriteiten toegang hebben tot 

alle gegevens die via het IMI-systeem en 

het GNSS-portaal worden doorgestuurd, 

en moeten zij die controleren. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/120 

Amendement  120 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a 

Richtlijn 2006/22/EG 

Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Deze controles bestrijken ieder jaar een 

breed en representatief staal van de 

mobiele werknemers, bestuurders, 

ondernemingen en voertuigen die binnen 

het toepassingsgebied van de 

Verordeningen (EG) nr. 561/2006 en (EU) 

nr. 165/2014 vallen en van de mobiele 

werknemers en bestuurders die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2002/15/EG vallen. 

Deze controles bestrijken ieder jaar een 

breed en representatief staal van de 

mobiele werknemers, bestuurders, 

ondernemingen en voertuigen van alle 

vervoerscategorieën die binnen het 

toepassingsgebied van de Verordeningen 

(EG) nr. 561/2006 en (EU) nr. 165/2014 

vallen en van de mobiele werknemers en 

bestuurders die binnen het 

toepassingsgebied van Richtlijn 

2002/15/EG vallen. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/121 

Amendement  121 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Richtlijn 2006/22/EG 

Artikel 6 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De controles ter plaatse bij 

ondernemingen worden georganiseerd in 

het licht van de ervaringen die in het 

verleden met de verschillende soorten van 

vervoer en van ondernemingen zijn 

opgedaan. Deze controles worden ook 

verricht indien er bij wegcontroles ernstige 

inbreuken zijn vastgesteld op de 

Verordeningen (EG) nr. 561/2006 of (EU) 

nr. 165/2014 of Richtlijn 2002/15/EG. 

1. De controles ter plaatse bij 

ondernemingen worden georganiseerd in 

het licht van de ervaringen die in het 

verleden met de verschillende soorten van 

vervoer en van ondernemingen zijn 

opgedaan. Deze controles worden ook 

verricht indien er bij wegcontroles ernstige 

inbreuken zijn vastgesteld op de 

Verordeningen (EG) nr. 561/2006 of (EU) 

nr. 165/2014 of Richtlijn 2002/15/EG voor 

wat betreft de maximale dagelijkse en 

wekelijkse arbeidstijd of de vereisten met 

betrekking tot pauzes, rusttijden en 

nachtdienst. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/122 

Amendement  122 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter a 

Richtlijn 2006/22/EG 

Artikel 8 – lid 1 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) in afzonderlijke gevallen op 

uitdrukkelijk verzoek van een lidstaat. 

(b) in afzonderlijke gevallen op 

specifiek verzoek van een lidstaat. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/123 

Amendement  123 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter a 

Richtlijn 2006/22/EG 

Artikel 9 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen een 

gemeenschappelijke formule vast voor het 

berekenen van een risicoclassificatie voor 

ondernemingen, waarbij zowel rekening 

wordt gehouden met het aantal, de ernst en 

de frequentie van de inbreuken als met de 

resultaten van controles waarbij geen 

inbreuk is vastgesteld en met het feit of 

alle voertuigen van een 

vervoersonderneming al dan niet zijn 

uitgerust met een slimme tachograaf 

overeenkomstig hoofdstuk II van 

Verordening (EU) nr. 165/2014. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, van 

deze richtlijn bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

De Commissie stelt door middel van 

uitvoeringshandelingen een 

gemeenschappelijke formule vast voor het 

berekenen van een risicoclassificatie voor 

ondernemingen, waarbij zowel rekening 

wordt gehouden met het aantal, de ernst en 

de frequentie van de inbreuken als met de 

resultaten van controles waarbij geen 

inbreuk is vastgesteld. Die 

uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 

overeenkomstig de in artikel 12, lid 2, van 

deze richtlijn bedoelde 

onderzoeksprocedure. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/124 

Amendement  124 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD) 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter c 

Richtlijn 2006/22/EG 

Artikel 9 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Om gerichte wegcontroles te 

vergemakkelijken zijn de gegevens in het 

nationale risicoclassificatiesysteem ten 

tijde van de controle toegankelijk voor alle 

bevoegde controle-instanties van de 

betrokken lidstaat. 

4. Om gerichte wegcontroles te 

vergemakkelijken zijn de gegevens in het 

nationale risicoclassificatiesysteem ten 

tijde van de controle toegankelijk voor alle 

bevoegde controle-instanties van de 

lidstaten. 

Or. en 

 

 


