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21.6.2018 A8-0206/136 

Amendement  136 

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 2 – lid 4 sexies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 sexies. Om na te gaan of aan de 

bepalingen van Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU wordt voldaan, 

controleren de bevoegde autoriteiten van 

de gastlidstaat gedurende wegcontroles 

het volgende: 

 (a)  de tachograafgegevens van de dag 

van controle en van de laatste 56 dagen; 

 (b)  de elektronische vrachtbrief van de 

dag van controle en van de 56 voorgaande 

dagen; 

 (c)  de in lid 4 bis, onder a), b) en c), 

bedoelde documenten. 

 De met de wegcontrole belaste autoriteiten 

verstrekken alle in de bovenstaande alinea 

genoemde informatie aan de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat die 

verantwoordelijk is voor de beoordeling 

van de naleving van Richtlijn 96/71/EG 

en Richtlijn 2014/67/EU. 

 Om de tenuitvoerlegging van deze 

richtlijn te vergemakkelijken, verlenen de 

bevoegde autoriteiten van de lidstaten hun 

samenwerking met wederzijdse bijstand 

en met verstrekking van alle relevante 

informatie, onder de in Richtlijn 

2014/67/EU en in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 gestelde voorwaarden. 
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 Teneinde de doeltreffendheid van 

grensoverschrijdende handhaving en 

gerichte controles te vergroten, verlenen 

de lidstaten aan alle relevante bevoegde 

autoriteiten real-time toegang tot het IMI, 

tot de nationale registers die zijn ingesteld 

bij Verordening (EG) nr. 1071/2009, tot 

de in lid 4 van dit artikel bedoelde 

eenvoudige verklaringen van 

terbeschikkingstelling en tot andere 

relevante gegevensbanken. 

Or. en 

Motivering 

Gedurende wegcontroles kan de terbeschikkingstelling van bestuurders niet volledig worden 

gecontroleerd, omdat de met de wegcontrole belaste autoriteiten niet over de primaire 

bevoegdheid of de kennis beschikken om terbeschikkingstellingssituaties te beoordelen. 

Wegcontroles kunnen echter een centrale rol spelen bij de handhaving van de regels voor de 

terbeschikkingstelling van werknemers in het wegvervoer, mits zij op de juiste wijze worden 

gecombineerd met bedrijfscontroles door arbeids- en vervoersautoriteiten. Wegcontroles zijn 

dus bedoeld voor het verzamelen van gegevens die relevant zijn voor terbeschikkingstelling en 

voor het versturen van deze gegevens naar de autoriteiten van de lidstaten waar de controles 

plaatsvinden. Deze autoriteiten zullen de informatie uitwisselen met hun tegenhangers uit 

andere EU-lidstaten. Op deze manier worden snelle en grensoverschrijdende controles op 

doeltreffende wijze gecombineerd, waarbij het mobiele karakter van de sector in aanmerking 

wordt genomen. 
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21.6.2018 A8-0206/137 

Amendement  137 

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 2 – lid 4 septies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 septies. Er wordt een Unielijst 

openbaar gemaakt met wegvervoerders 

die niet voldoen aan de relevante 

wettelijke eisen, teneinde de grootst 

mogelijke transparantie te waarborgen. 

Deze Unielijst is gebaseerd op 

gemeenschappelijke criteria die op 

communautair niveau worden ontwikkeld 

en die jaarlijks worden beoordeeld door 

de Europese Arbeidsinspectie. 

Wegvervoerders die op de Unielijst staan, 

krijgen een exploitatieverbod. De 

verbodsbepalingen van de Unielijst zijn 

van toepassing op het gehele grondgebied 

van de lidstaten. In uitzonderlijke 

gevallen mogen lidstaten unilaterale 

maatregelen nemen. In noodgevallen en 

in geval van onvoorziene 

veiligheidsproblemen krijgen de lidstaten 

de mogelijkheid om onmiddellijk een 

exploitatieverbod uit te vaardigen voor 

hun eigen grondgebied. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/138 

Amendement  138 

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 2 – lid 5 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Voor de toepassing van lid 4, 

onder a), mag de wegvervoerondernemer 

een verklaring van terbeschikkingstelling 

indienen voor een periode van maximaal 

zes maanden. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Een verklaring van terbeschikkingstelling voor een groep bestuurders en alle soorten vervoer 

voor een periode van zes maanden biedt geen enkele meerwaarde voor handhaving, 

aangezien deze slechts zeer algemene informatie bevat op grond waarvan handhavers de 

echtheid van de terbeschikkingstelling niet kunnen beoordelen. Een verklaring van 

terbeschikkingstelling per bestuurder en per situatie van terbeschikkingstelling biedt 

daarentegen een echte en te handhaven verbondenheid tussen een vervoersactiviteit enerzijds 

en de bestuurder en het betrokken voertuig anderzijds. Dit is de enige manier om potentieel 

misbruik aan banden te leggen. 
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21.6.2018 A8-0206/139 

Amendement  139 

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 2 – lid 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. De bevoegde autoriteiten van de 

lidstaten werken nauw samen, verlenen 

elkaar wederzijdse bijstand en verstrekken 

alle relevante informatie, onder de in 

Richtlijn 2014/67/EU en in Verordening 

(EG) nr. 1071/2009 gestelde voorwaarden. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/140 

Amendement  140 

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 2 – lid 5 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 quater. Teneinde de 

doeltreffendheid van 

grensoverschrijdende handhaving en 

gerichte controles te vergroten, verlenen 

de lidstaten aan alle relevante bevoegde 

autoriteiten real-time toegang tot het IMI, 

tot de nationale registers die zijn ingesteld 

bij Verordening (EU) nr. 1071/2009, tot 

de in lid 4 van dit artikel bedoelde 

eenvoudige verklaringen van 

terbeschikkingstelling en tot andere 

relevante gegevensbanken. 

Or. en 
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21.6.2018 A8-0206/141 

Amendement  141 

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 4 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Tot de in de tweede alinea vermelde 

datum blijven de Richtlijnen 2003/88/EG, 

96/71/EG en 2014/67/EU volledig van 

toepassing. 

Or. en 

 

 


