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21.3.2019 A8-0206/175

Amendement 175
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 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Om tot een veilige, efficiënte en 
sociaal verantwoordelijke 
wegvervoersector te komen, moeten 
enerzijds correcte arbeidsvoorwaarden en 
sociale bescherming voor bestuurders 
worden verzekerd en anderzijds passende 
bedrijfsomstandigheden en eerlijke 
concurrentievoorwaarden voor 
ondernemers.

(1) Het vrije verkeer van werknemers, 
de vrijheid van vestiging en de vrijheid 
van dienstverrichting zijn 
grondbeginselen van de interne markt, die 
zijn opgenomen in het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie (VWEU) en van essentieel belang 
zijn voor de goede werking van de interne 
markt. Om tot een veilige, efficiënte en 
sociaal verantwoordelijke 
wegvervoersector te komen, moet worden 
gezorgd voor een evenwicht tussen het 
vrije verkeer van vervoerdiensten en 
correcte arbeidsvoorwaarden, gelijke 
behandeling en sociale bescherming voor 
bestuurders en een concurrerend en eerlijk 
ondernemingsklimaat voor ondernemers.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/176

Amendement 176
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 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (1 bis) In zijn toespraak over de staat van 
de Unie van 13 september 2017 kondigde 
de voorzitter van de Commissie aan dat er 
een Europese Arbeidsautoriteit zou 
worden opgericht.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/177

Amendement 177
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 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Wegvervoersdiensten worden 
gekenmerkt door een hoge mobiliteit; 
derhalve moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar het verzekeren dat bestuurders de 
rechten genieten waarop zij aanspraak 
kunnen maken en dat ondernemers niet 
worden geconfronteerd met buitensporige 
administratieve hinderpalen die hun 
vrijheid om grensoverschrijdende diensten 
te verlenen uitermate beperken.

(2) Wegvervoersdiensten worden 
gekenmerkt door een hoge mobiliteit; 
derhalve moet bijzondere aandacht uitgaan 
naar het verzekeren dat bestuurders de 
rechten genieten waarop zij aanspraak 
kunnen maken en dat er een gelijk 
speelveld blijft bestaan waarbij niets wordt 
afgedaan aan de vrijheid om diensten te 
verlenen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/178

Amendement 178
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 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (2 bis) Nationale regels die worden 
toegepast op het wegvervoer moeten 
evenredig en gerechtvaardigd zijn en 
mogen de uitoefening van in het VWEU 
gewaarborgde fundamentele vrijheden, 
zoals het vrij verrichten van diensten, niet 
belemmeren of minder aantrekkelijk 
maken, opdat het concurrentievermogen 
van de Unie wordt behouden of zelfs 
vergroot, met inachtneming van 
fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en de 
sociale bescherming van bestuurders.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/179

Amendement 179
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 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (2 ter) De wegvervoersector is uitermate 
concurrerend en wordt gekenmerkt door 
een grote mate van verstoringen als 
gevolg van oneerlijke 
forumshoppingpraktijken van 
ondernemingen, die erop gericht zijn 
loonkosten, socialezekerheidsbijdragen en 
andere sociale en arbeidsbijdragen te 
drukken dan wel te vermijden, hetgeen in 
het verleden heeft geleid tot een race naar 
de bodem op het gebied van concurrentie. 
Een goed functionerende interne markt 
moet gestoeld zijn op een gelijk speelveld. 
Daarom zijn er nadere maatregelen 
vereist om oneerlijke praktijken van 
wegvervoerondernemers op het gebied 
van forumshopping te voorkomen, met 
inbegrip van horizontale maatregelen 
binnen het Europees vennootschapsrecht, 
teneinde misbruik van regelingen en de 
benutting van verschillen op het gebied 
van regulering door 
wegvervoerondernemers een halt toe te 
roepen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/180

Amendement 180
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 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Het evenwicht tussen betere sociale 
en arbeidsvoorwaarden voor bestuurders 
en de vrijheid om wegvervoersdiensten te 
verlenen op basis van eerlijke concurrentie 
tussen binnen- en buitenlandse 
ondernemers is van cruciaal belang voor de 
goede werking van de interne markt. 

(3) Het evenwicht tussen de vrijheid 
om wegvervoersdiensten te verlenen op 
basis van niet-discriminerende 
concurrentie tussen binnen- en 
buitenlandse ondernemers, de beperking 
van onnodige administratieve lasten en de 
verbetering van sociale en 
arbeidsvoorwaarden voor bestuurders is 
van cruciaal belang om een soepel 
functionerende wegvervoersector tot stand 
te brengen binnen de interne markt.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/181

Amendement 181
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 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) Uit een evaluatie van de 
effectiviteit en efficiëntie van de huidige 
sociale Unieregelgeving inzake 
wegvervoer is gebleken dat de bestaande 
wetgeving achterpoortjes bevat en de 
handhaving tekortschiet. Bovendien 
worden de regels in de lidstaten op 
verschillende wijze geïnterpreteerd, 
toegepast en uitgevoerd. Dat zorgt voor 
rechtsonzekerheid en een ongelijke 
behandeling van bestuurders en 
ondernemers, met nadelige gevolgen voor 
de arbeidsomstandigheden, de sociale 
voorwaarden en de concurrentie in de 
sector.

(4) Uit een evaluatie van de 
effectiviteit en efficiëntie van de huidige 
sociale Unieregelgeving inzake 
wegvervoer is gebleken dat de bestaande 
wetgeving achterpoortjes bevat, dat de 
handhaving tekortschiet en dat er sprake is 
van illegale praktijken, zoals het gebruik 
van brievenbusondernemingen. Er moet 
meer nadruk worden gelegd op het 
tegengaan van zwartwerk in de 
vervoersector. Bovendien worden de regels 
in de lidstaten op verschillende wijze 
geïnterpreteerd, toegepast en uitgevoerd, 
waardoor bestuurders en ondernemers te 
maken krijgen met zware administratieve 
lasten. Dat zorgt voor rechtsonzekerheid, 
met nadelige gevolgen voor de 
arbeidsomstandigheden, de sociale 
voorwaarden en de concurrentie in de 
sector.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/182

Amendement 182
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 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (4 bis) Om ervoor te zorgen dat Richtlijn 
96/71/EG1 bis en Richtlijn 2014/67/EU1 ter 
van het Europees Parlement en de Raad 
juist worden toegepast, moeten de 
controles en de samenwerking op EU-
niveau ter bestrijding van fraude op het 
gebied van de terbeschikkingstelling van 
bestuurders worden aangescherpt, en 
moeten er strengere controles worden 
verricht om ervoor te zorgen dat de sociale 
bijdragen voor ter beschikking gestelde 
bestuurders ook echt worden betaald.
––––––––––––––––––
1 bis Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 16 december 
1996 betreffende de terbeschikkingstelling 
van werknemers met het oog op het 
verrichten van diensten (PB L 18 van 
21.1.1997, blz. 1).
1 terRichtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
inzake de handhaving van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
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Informatiesysteem interne markt ("de 
IMI-verordening") (PB L 159 van 
28.5.2014, blz. 11).  

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/183

Amendement 183
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 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Een geschikte, doeltreffende en 
consequente handhaving van de bepalingen 
inzake arbeidstijden is van cruciaal belang 
om de arbeidsomstandigheden van 
bestuurders te beschermen en 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
niet-naleving te voorkomen. Daarom is het 
wenselijk de bestaande eenvormige 
handhavingsvoorschriften zoals vastgelegd 
in Richtlijn 2006/22/EG uit te breiden tot 
de controle op de naleving van de 
bepalingen inzake arbeidstijd zoals 
vastgelegd in Richtlijn 2002/15/EU.

(5) Een geschikte, doeltreffende en 
consequente handhaving van de bepalingen 
inzake arbeidstijden is van cruciaal belang 
om de arbeidsomstandigheden van 
bestuurders te beschermen en 
concurrentieverstoringen als gevolg van 
niet-naleving te voorkomen. Daarom is het 
wenselijk de bestaande eenvormige 
handhavingsvoorschriften zoals vastgelegd 
in Richtlijn 2006/22/EG uit te breiden tot 
de controle op de naleving van de 
bepalingen inzake arbeidstijd zoals 
vastgelegd in Richtlijn 2002/15/EU. 
Tijdens wegcontroles dienen de in 
Richtlijn 2002/15/EG vastgestelde 
controles te worden beperkt tot de 
dagelijkse en wekelijkse arbeidstijd, 
pauzes, rusttijden en nachtdiensten. 
Controles in verband met andere uit 
Richtlijn 2002/15/EG voortvloeiende 
verplichtingen dienen ter plaatse bij de 
onderneming te worden verricht.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/184

Amendement 184
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 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De grensoverschrijdende 
handhaving verloopt moeizaam, inefficiënt 
en onsamenhangend door een gebrek aan 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten wat betreft de uitvoering van de 
sociale regelgeving in het wegvervoer. 
Daarom moet een kader worden ingesteld 
voor doeltreffende communicatie en 
wederzijdse bijstand, met inbegrip van de 
uitwisseling van gegevens over inbreuken 
en van informatie over goede 
handhavingspraktijken.

(6) De grensoverschrijdende 
handhaving verloopt moeizaam, inefficiënt 
en onsamenhangend door een gebrek aan 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten en ondersteuning van de Unie 
wat betreft de uitvoering van de sociale 
regelgeving in het wegvervoer. Daarom 
moet een kader worden ingesteld voor 
doeltreffende communicatie en wederzijdse 
bijstand, met inbegrip van de uitwisseling 
van gegevens over inbreuken en van 
informatie over goede 
handhavingspraktijken.

Or. en


