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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2019 A8-0206/729

Amendement 729
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

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 verkeersveiligheid te verbeteren, de 
arbeidsomstandigheden van bestuurders te 
beschermen en concurrentieverstoringen 
als gevolg van niet-naleving te voorkomen. 
Benadrukt dat het bij controles langs de 
weg moeilijk is de naleving van de 
bepalingen inzake arbeidstijd te 
controleren en dat deze controles daarom 
beperkt moeten worden tot verificaties ter 
plaatse bij de vervoersondernemingen.
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22.3.2019 A8-0206/730

Amendement 730
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

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 administratieve samenwerking 
tussen de lidstaten wat betreft de uitvoering 
van alle regelgeving in het wegvervoer 
moet verder worden versterkt en 
gecoördineerd. 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. pl
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22.3.2019 A8-0206/731

Amendement 731
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

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 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Om de effectiviteit, efficiëntie en 
consistentie van de handhaving verder te 
verbeteren, is het wenselijk de 
mogelijkheden en het gebruik van de 
bestaande nationale 
risicoclassificatiesystemen verder te 
ontwikkelen. Door toegang te verlenen tot 
de gegevens die in de 
risicoclassificatiesystemen zijn opgeslagen, 
kunnen exploitanten die de regels niet 
naleven gerichter worden gecontroleerd; 
een eenvormige formule voor het 
beoordelen van de risicoclassificatie van 
een vervoeronderneming zou ertoe 
bijdragen dat exploitanten tijdens een 
controle eerlijker worden behandeld.

(7) Om de grensoverschrijdende 
administratieve samenwerking te 
versterken en de effectiviteit, efficiëntie en 
consistentie van de handhaving verder te 
verbeteren, is het wenselijk de 
mogelijkheden en het gebruik van de 
bestaande nationale 
risicoclassificatiesystemen verder te 
ontwikkelen. Door toegang te verlenen tot 
de gegevens die in de 
risicoclassificatiesystemen zijn opgeslagen, 
kunnen exploitanten die de regels niet 
naleven gerichter worden gecontroleerd; 
een eenvormige formule voor het 
beoordelen van de risicoclassificatie van 
een vervoeronderneming zou ertoe 
bijdragen dat exploitanten tijdens een 
controle eerlijker worden behandeld.
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22.3.2019 A8-0206/732

Amendement 732
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

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 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Met het oog op eenvormige 
voorwaarden voor de tenuitvoerlegging 
van Richtlijn 2006/22/EG dienen aan de 
Commissie uitvoeringsbevoegdheden te 
worden toegekend. Die bevoegdheden 
moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 182/201114.

Schrappen

_________________
14 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 februari 2011 tot vaststelling van de 
algemene voorschriften en beginselen die 
van toepassing zijn op de wijze waarop de 
lidstaten de uitoefening van de 
uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren (PB L 55 van 
28.2.2011, blz. 13).
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22.3.2019 A8-0206/733

Amendement 733
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

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 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Voor perifere lidstaten is het veel 
moeilijker de kern van de interne markt 
van de Unie te proberen bereiken. In het 
geval van deze lidstaten is het soms 
onvermijdelijk een of zelfs twee niet-EU-
landen te doorkruisen, met alle 
noodzakelijke grens- en douanecontroles, 
wat leidt tot een langere totale reistijd en 
derhalve tot hogere kosten.

Or. pl


