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Amendement 734
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 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er zijn ook problemen vastgesteld 
bij de toepassing op de zeer mobiele 
wegvervoersector van de regels inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
zoals gespecificeerd in Richtlijn 96/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad15 
en de regels inzake administratieve 
voorschriften zoals vastgelegd in Richtlijn 
2014/67/EU van het Europees Parlement 
en de Raad16. De ongecoördineerde 
nationale maatregelen voor de toepassing 
en handhaving van de bepalingen inzake 
de terbeschikkingstelling van werknemers 
in de wegvervoersector veroorzaken een 
hoge administratieve druk op 
ondernemingen die in een ander land van 
de Unie zijn gevestigd. Daardoor wordt de 
vrijheid om grensoverschrijdende 
wegvervoersdiensten te verlenen uitermate 
beperkt, wat negatieve neveneffecten heeft 
op de werkgelegenheid.

(9) Er zijn ook problemen vastgesteld 
bij de toepassing op de zeer mobiele 
wegvervoersector van de regels inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
zoals gespecificeerd in Richtlijn 96/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad15 
en de regels inzake administratieve 
voorschriften zoals vastgelegd in Richtlijn 
2014/67/EU van het Europees Parlement 
en de Raad16. Bijgevolg mogen de regels 
inzake de terbeschikkingstelling van 
werknemers niet van toepassing zijn op de 
zeer mobiele en specifieke 
wegvervoersector.

__________________ __________________
15 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).

15 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).

16 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

16 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
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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 
Informatiesysteem interne markt ("de IMI-
verordening") (PB L 159 van 28.5.2014, 
blz. 11).

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 
Informatiesysteem interne markt 
("de IMI-verordening") (PB L 159 van 
28.5.2014, blz. 11).

Or. pl


