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Amendement  25 

Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Overwegende dat de voorzitter van 

de Europese Commissie Jean-Claude 

Juncker de te verwachten oprichting van 

een Europese arbeidsinspectie heeft 

vermeld in zijn Staat van de Unie 2017. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake 

toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer tot dusver niet 

van toepassing op ondernemingen die 

uitsluitend vervoersactiviteiten uitvoerden 

met motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. 

Ten gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke 

regels te zorgen voor een minimumniveau 

van professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

Schrappen 
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maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten 

daarentegen verplicht worden gesteld. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. Teneinde aan de hand 

van gemeenschappelijke regels te zorgen 

voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. 
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brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten 

daarentegen verplicht worden gesteld. 

Or. nl 

 

Amendement  28 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op de 

nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. 

Ten gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke 

regels te zorgen voor een minimumniveau 

van professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen gaat in 

stijgende lijn, en dit voornamelijk op de 

nationale vervoersmarkt omwille van het 

gebruik van lichte bedrijfsvoertuigen in 

steden en op kortere routes. Voor 

dergelijke ondernemingen die 

internationale vervoersactiviteiten 

verrichten, is het niettemin passend dat de 

eisen inzake werkelijke en duurzame 

vestiging en voldoende financiële 

draagkracht verplicht worden gesteld. Op 

die manier kan een meer eerlijke 

concurrentie op de interne markt worden 

verzekerd zonder vervoersondernemingen, 

in het bijzonder kmo's, onnodige 

administratieve en financiële lasten op te 

leggen. 
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daarentegen verplicht worden gesteld. 

Or. nl 

 

Amendement  29 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke regels 

te zorgen voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten 

daarentegen verplicht worden gesteld. 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. 

Teneinde aan de hand van 

gemeenschappelijke regels te zorgen voor 

een professionalisering van de sector is het 

noodzakelijk alle vereisten voor de 

toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer op een evenredige 

en niet-discriminerende wijze ook uit te 

breiden naar ondernemingen die 

uitsluitend enkele motorvoertuigen of 

combinaties van gekoppelde voertuigen 

gebruiken met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

Or. it 
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Amendement  30 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen die hun 

bedrijfsactiviteiten zowel op de nationale 

als op de internationale markt uitoefenen, 

gaat in stijgende lijn. Ten gevolge daarvan 

hebben verscheidene lidstaten besloten de 

regels inzake toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke regels 

te zorgen voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten daarentegen 

verplicht worden gesteld. 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen die hun 

bedrijfsactiviteiten zowel op de nationale 

als op de internationale markt uitoefenen, 

gaat in stijgende lijn. Ten gevolge daarvan 

hebben verscheidene lidstaten besloten de 

regels inzake toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke regels 

te zorgen voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus gelijke en eerlijke 

concurrentievoorwaarden te waarborgen 

tussen alle marktdeelnemers van deze 

sector, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten daarentegen 

verplicht worden gesteld voor alle 

voertuigen die gebruikt worden in het 

internationale wegvervoer en het 

cabotagevervoer, ongeacht hun massa. 

Or. fr 



 

PE616.759v01-00 8/151 AM\1144073NL.docx 

NL 

 

Amendement  31 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op de 

nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. 

Ten gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. Teneinde aan de hand van 

gemeenschappelijke regels te zorgen voor 

een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten 

daarentegen verplicht worden gesteld. 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen gaat in 

stijgende lijn. Ten gevolge daarvan hebben 

verscheidene lidstaten besloten de regels 

inzake toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke regels 

te zorgen voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt voor internationaal vervoer en 

aldus de concurrentievoorwaarden tussen 

alle marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moeten de eisen inzake het 

beroep van wegvervoerondernemer voor 

iedereen gelijk van toepassing zijn. 

Or. en 
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Amendement  32 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. Teneinde aan de hand van 

gemeenschappelijke regels te zorgen voor 

een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten 

daarentegen verplicht worden gesteld. 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. Teneinde aan de hand van 

gemeenschappelijke regels te zorgen voor 

een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moeten de eisen inzake toegang 

tot het beroep verplicht worden gesteld 

voor ondernemers die voertuigen 

gebruiken met een toelaatbare 

maximummassa tussen 2,4 ton en 3,5 ton 

voor internationaal vervoer. 

Or. en 

Motivering 

Lichte bedrijfsvoertuigen die internationaal opereren op basis van een maximummassa tussen 

2,4 ton en 3,5 ton, worden opgenomen in het toepassingsgebied om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen zware en lichte bedrijfsvoertuigen. Daarom moeten alle vier de eisen 
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gelden om het beroep van wegvervoerondernemer te kunnen uitoefenen. 

 

Amendement  33 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen die hun 

bedrijfsactiviteiten zowel op de nationale 

als op de internationale markt uitoefenen, 

gaat in stijgende lijn. Ten gevolge daarvan 

hebben verscheidene lidstaten besloten de 

regels inzake toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke regels 

te zorgen voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten daarentegen 

verplicht worden gesteld. 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen die hun 

bedrijfsactiviteiten zowel op de nationale 

als op de internationale markt uitoefenen, 

gaat in stijgende lijn. Ten gevolge daarvan 

hebben verscheidene lidstaten besloten de 

regels inzake toegang tot het beroep van 

wegvervoerondernemer, vastgesteld in 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 toe te 

passen op die ondernemingen. Teneinde 

aan de hand van gemeenschappelijke regels 

te zorgen voor een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten daarentegen 

verplicht worden gesteld voor 

ondernemingen die internationale 

vervoersactiviteiten verrichten. 

Or. fr 
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Amendement  34 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. Teneinde aan de hand van 

gemeenschappelijke regels te zorgen voor 

een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten daarentegen 

verplicht worden gesteld. 

(2) Tenzij anders bepaald in nationale 

wetgeving, waren de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer 

tot dusver niet van toepassing op 

ondernemingen die uitsluitend 

vervoersactiviteiten uitvoerden met 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen die dat 

maximum niet overschrijden. Het aantal 

van dergelijke ondernemingen, zowel op 

de nationale als internationale 

vervoersmarkten, gaat in stijgende lijn. Ten 

gevolge daarvan hebben verscheidene 

lidstaten besloten de regels inzake toegang 

tot het beroep van wegvervoerondernemer, 

vastgesteld in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 toe te passen op die 

ondernemingen. Teneinde het 

toepassingsgebied van die verordening te 

verduidelijken en hiaten te voorkomen, en 

teneinde aan de hand van 

gemeenschappelijke regels te zorgen voor 

een minimumniveau van 

professionalisering van de sector die 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton 

gebruikt en aldus de 

concurrentievoorwaarden tussen alle 

marktdeelnemers dichter bij elkaar te 

brengen, moet deze bepaling worden 

geschrapt; de eisen inzake werkelijke en 

duurzame vestiging en voldoende 

financiële draagkracht moeten daarentegen 

verplicht worden gesteld. 

Or. en 
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Amendement  35 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Onder verwijzing naar de eis van 

voldoende financiële draagkracht voor 

ondernemingen die het beroep van 

goederenvervoerder over de weg 

uitsluitend uitoefenen met enkele 

motorvoertuigen of combinaties van 

gekoppelde voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton, moet er in de bedragen 

behalve met het aantal voertuigen ook 

rekening worden gehouden met het 

evenredigheidsbeginsel met betrekking tot 

de omvang van het bedrijf. 

Or. it 

 

Amendement  36 

Siôn Simon, Ole Christensen, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, 

Michael Detjen, Evelyn Regner 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) In haar effectbeoordeling raamt de 

Commissie dat bedrijven tussen 2,7 en 

5,2 miljard EUR zullen besparen in de 

periode 2020-2035. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Jeroen Lenaers 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 

het recht om, naast de in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. Deze mogelijkheid bleek niet 

noodzakelijk om te reageren op dringende 

behoeften en heeft op het gebied van de 

toegang verschillen doen ontstaan. Ze 

moet derhalve worden geschrapt. 

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 

het recht om, naast de in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. 

Or. nl 

 

Amendement  38 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 

het recht om, naast de in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. Deze mogelijkheid bleek niet 

noodzakelijk om te reageren op dringende 

behoeften en heeft op het gebied van de 

toegang verschillen doen ontstaan. Ze 

moet derhalve worden geschrapt. 

(3) Lidstaten hebben het recht om, 

naast de in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. 

Or. nl 

 

Amendement  39 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 

het recht om, naast de in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. Deze mogelijkheid bleek niet 

noodzakelijk om te reageren op dringende 

behoeften en heeft op het gebied van de 

toegang verschillen doen ontstaan. Ze 

moet derhalve worden geschrapt. 

(3) De lidstaten hebben het recht om, 

naast de in Verordening (EG) nr. 

1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. Deze mogelijkheid is 

noodzakelijk om voor een gelijk speelveld 

en gemeenschappelijke normen in de 

lidstaten te zorgen. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 

het recht om, naast de in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. Deze mogelijkheid bleek niet 

noodzakelijk om te reageren op dringende 

behoeften en heeft op het gebied van de 

toegang verschillen doen ontstaan. Ze 

moet derhalve worden geschrapt. 

(3) Op dit ogenblik hebben de lidstaten 

het recht om, naast de in Verordening (EG) 

nr. 1071/2009 bepaalde voorwaarden, nog 

andere voorwaarden voor de toegang tot 

het beroep van wegvervoersondernemer op 

te leggen. De lidstaten moeten door 

kunnen gaan met het invoeren van 

aanvullende evenredige en niet-

discriminerende eisen die rekening 

houden met de specifieke omstandigheden 

van de eigen interne markt. 

Or. it 

 

Amendement  41 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) Hoewel het wegvervoer in de EU 

goed is voor 5 miljoen directe 

arbeidsplaatsen en bijna 2 % van het bbp 

van de Unie vertegenwoordigt, heeft de 

EU te kampen met een tekort aan 

beroepschauffeurs. Om zowel de toegang 

van jongeren tot de beroepsgroep te 

vergemakkelijken als de huidige 

werknemers vast te houden, vooral in het 

geval van het mkb, is het van belang de 

neerwaartse druk op arbeidsvoorwaarden 

in de sector, als gevolg van de 

internationale concurrentie op 

loonkosten, een halt toe te roepen en 

zoveel mogelijk gelijk loon voor gelijk 

werk te bewerkstelligen in het 

internationale wegvervoer. 

Or. nl 

 

Amendement  42 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) De evaluatie van Verordeningen 

(EG) nr. 1071/2009 en 1072/2009 heeft 

uitgewezen dat onnodige administratieve 

en regelgevende lasten wegen op zowel 

overheidsinstellingen als 

vervoersondernemingen. Een 

verduidelijking van de regels en verdere 

administratieve vereenvoudiging, 

overeenkomstig de Refit-doelstellingen, 

zijn noodzakelijk voor een competitieve en 

efficiënte transportsector. Hiertoe moeten 

ook technologische ontwikkelingen verder 

worden ondersteund en aangegrepen. 

Or. nl 
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Amendement  43 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

(4) De huidige sociale wetgeving van 

de EU in de sector van het wegvervoer 

heeft geleid tot sociale dumping, 

ongeremde verplaatsing en in het 

algemeen het om zich heen grijpen van 

ongeoorloofde praktijken die hebben 

geleid tot onwettige concurrentie in de 

sector, zoals illegale cabotage of het 

verschijnsel van 

brievenbusmaatschappijen. Het is 

derhalve noodzakelijk dat de lidstaten 

kunnen optreden om ervoor te zorgen dat 

wegvervoersondernemingen die op hun 

grondgebied zijn gevestigd, daar werkelijk 

en duurzaam aanwezig zijn en hun 

bedrijfsactiviteiten van daaruit uitvoeren. 

De bepalingen inzake het bestaan van een 

werkelijke en duurzame vestiging moeten 

dan ook worden verduidelijkt, de controles 

moeten worden geïntensiveerd en de 

onwettige praktijken, die een bedreiging 

vormen voor de gehele sector, zowel in 

Italië als in Europa, moeten worden 

bestreden. 

Or. it 

 

Amendement  44 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 
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in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren, waaronder de facturatie aan 

hun klanten rechtstreeks laten verlopen 

of, in geval van een dochteronderneming, 

de facturatie voor een evenredig deel door 

de moederonderneming laten uitvoeren. 

In het licht van de opgedane ervaring 

moeten de bepalingen inzake het bestaan 

van een werkelijke en duurzame vestiging 

dan ook worden verduidelijkt, alsook van 

een rechtstreeks facturatiesysteem met de 

begunstigde van het beschikbare systeem 

om een evenredige verschuiving van de 

winst te garanderen, en onder de prijs 

werken in de lidstaat waar de dienst wordt 

verleend en de onderbetaling van 

werknemers in die lidstaat te voorkomen. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen, uiteengezet 

in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 

1071/2009, inzake het bestaan van een 

werkelijke en duurzame vestiging dan ook 

worden verduidelijkt en bekrachtigd, om 

zo een einde te maken aan de vestiging 

van zogenaamde 

brievenbusmaatschappijen. 

Or. fr 
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Amendement  46 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt 

aangezien de illegale praktijk van 

brievenbusvennootschappen aanhoudt en 

zelfs toeneemt. 

Or. nl 

 

Amendement  47 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt, 

om zo een einde te maken aan de 

zogeheten brievenbusbedrijven. 

Or. nl 
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Amendement  48 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt om 

zo een einde te maken aan de zogenaamde 

brievenbusmaatschappijen. 

Or. fr 

 

Amendement  49 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

(4) Het is noodzakelijk ervoor te 

zorgen dat wegvervoersondernemingen die 

in een lidstaat zijn gevestigd, werkelijk en 

duurzaam in die lidstaat aanwezig zijn en 

hun bedrijfsactiviteiten vanuit die lidstaat 

uitvoeren. In het licht van de opgedane 

ervaring moeten de bepalingen inzake het 

bestaan van een werkelijke en duurzame 

vestiging dan ook worden verduidelijkt. 

Daarom moeten de desbetreffende 

bepalingen in deze verordening worden 

afgestemd op de bepalingen in andere 

wetgevende handelingen die naar een 

werkelijke en duurzame vestiging 
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verwijzen, bijvoorbeeld artikel 4 van 

Richtlijn 2014/67/EG. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De aanwezigheid van 

brievenbusbedrijven en 

schijnzelfstandigen in de vervoerssector 

verstoort de goede werking van de interne 

markt en doet tegelijkertijd afbreuk aan 

de arbeidsvoorwaarden van de 

werknemers in de sector. Er moet resoluut 

tegen deze illegale praktijken worden 

opgetreden, die weliswaar slechts een 

klein deel van de sector 

vertegenwoordigen, maar die het imago 

van de sector aantasten aangezien zij de 

arbeidskosten op illegale wijze verlagen 

en geen garanties bieden voor een 

correcte naleving van de 

arbeidswetgeving. Er wordt echter erkend 

dat loonverschillen die voortvloeien uit 

economische en sociale verschillen tussen 

de lidstaten op geen enkele wijze een 

schending van de wetgeving, oneerlijke 

mededinging, marktverstoring of sociale 

dumping vormen. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De aanwezigheid van 

brievenbusbedrijven en 

schijnzelfstandigen in de vervoerssector 

verstoort de goede werking van de interne 

markt en doet tegelijkertijd afbreuk aan 

de arbeidsvoorwaarden van de 

werknemers in de sector. Er moet resoluut 

tegen deze illegale praktijken worden 

opgetreden, die weliswaar slechts een 

klein deel van de sector 

vertegenwoordigen, maar die het imago 

van de sector aantasten, aangezien zij de 

arbeidskosten op illegale wijze verlagen 

en geen garanties bieden voor een 

correcte naleving van de 

arbeidswetgeving. 

Or. nl 

 

Amendement  52 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) De vrijheid van vestiging is een 

hoeksteen van de interne markt. De 

illegale praktijk van 

brievenbusvennootschappen bedreigt 

evenwel de werking en duurzaamheid van 

de interne markt. Evaluatie heeft gewezen 

op een duidelijke nood aan duidelijkere 

vestigingseisen, meer doorgedreven 

controle en handhaving, en een 

verbeterde samenwerking tussen de 

lidstaten. De EU dient de strijd tegen 

fraude en oneerlijke concurrentie op te 

voeren teneinde een eerlijk speelveld te 

creëren. 

Or. nl 
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Amendement  53 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. De aanwezigheid van 

brievenbusmaatschappijen en 

schijnzelfstandigen in de vervoerssector 

verstoort de werking van de interne markt 

en doet tegelijkertijd afbreuk aan de 

arbeidsvoorwaarden. Er moet resoluut 

tegen deze illegale praktijken worden 

opgetreden, die weliswaar slechts een 

klein deel van de sector 

vertegenwoordigen, maar die het imago 

van de sector aantasten aangezien zij de 

arbeidskosten op illegale wijze verlagen 

en geen garanties bieden voor een 

correcte naleving van de 

arbeidswetgeving. 

Or. fr 

 

Amendement  54 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Voor de goede werking van het 

Europese goederenvervoer over de weg is 

het noodzakelijk dat brievenbusbedrijven 

worden aangepakt. In deze context is een 

doortastende aanpak vereist om een einde 

te stellen aan deze praktijk, onder meer 

door verbeterde samenwerking, 

gezamenlijke controles, de vaststelling van 

streefcijfers en de uitwisseling van beste 

praktijken tussen de lidstaten. 
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Or. en 

 

Amendement  55 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 ter) De wegvervoersector heeft 

momenteel te kampen met een tekort aan 

beroepschauffeurs, voornamelijk wat 

jongeren en vrouwen betreft. Het is 

noodzakelijk aanvullende maatregelen in 

te voeren om de toegang tot de markt voor 

jongeren en vrouwen gemakkelijker en 

aantrekkelijker te maken, terwijl de 

huidige werknemers in de sector hun 

baan behouden. Met het oog daarop 

moeten frauduleuze en onzekere 

werkomstandigheden worden 

teruggedrongen door misbruik van 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde 

tijd, stageovereenkomsten die reguliere 

arbeidsovereenkomsten vervangen en 

schijnzelfstandigheid te bestrijden. 

Or. en 

 

Amendement  56 

Jérôme Lavrilleux, Franck Proust, Renaud Muselier, Anne Sander, Elisabeth Morin-

Chartier, Geoffroy Didier 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Aangezien schendingen van 

nationale belastingregels een aanzienlijk 

effect kunnen hebben op de eerlijke 

concurrentie op de wegvervoersmarkt, 

moeten dergelijke schendingen worden 

(6) Aangezien schendingen van 

nationale belastingregels een aanzienlijk 

effect kunnen hebben op de eerlijke 

concurrentie op de wegvervoersmarkt, 

moeten dergelijke schendingen worden 
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toegevoegd aan de punten die relevant zijn 

voor de beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

toegevoegd aan de punten die relevant zijn 

voor de beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus en zij dienen 

eveneens te worden bestraft met 

ontmoedigende sancties, evenredig aan de 

geconstateerde schending. 

Or. fr 

 

Amendement  57 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers en de 

wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke 

concurrentie op de wegvervoersmarkt en 

de sociale bescherming van werknemers, 

moeten dergelijke schendingen worden 

toegevoegd aan de punten die relevant 

zijn voor de beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Schrappen 

Or. pl 

 

Amendement  58 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers en de 

wetgeving inzake contractuele 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers, cabotage en 

de wetgeving inzake contractuele 
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verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Robert Rochefort 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers en de 

wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers, cabotage en 

de wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Or. fr 

 

Amendement  60 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers en de 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers, cabotage en 
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wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

de wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Or. fr 

 

Amendement  61 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers en de 

wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

(7) Aangezien ernstige schendingen 

van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers, cabotage en 

de wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Or. nl 

 

Amendement  62 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Aangezien ernstige schendingen (7) Aangezien schendingen van de 
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van de regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers en de 

wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

regels van de Unie betreffende de 

detachering van werknemers, cabotage en 

de wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen, een aanzienlijk effect 

kunnen hebben op de eerlijke concurrentie 

op de wegvervoersmarkt en de sociale 

bescherming van werknemers, moeten 

dergelijke schendingen worden toegevoegd 

aan de punten die relevant zijn voor de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Or. en 

 

Amendement  63 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) De EU-regels inzake de 

detachering van werknemers zijn bedoeld 

voor werknemers die zich fysiek en voor 

een periode van bepaalde duur naar een 

andere lidstaat begeven dan die waarin zij 

gewoonlijk hun werkzaamheden 

verrichten. Vanwege het mobiele karakter 

van werknemers in de wegvervoersector, 

moeten de administratieve procedures 

waaraan deze bedrijven moeten voldoen 

flexibeler worden gemaakt. Daarom 

moeten zij worden uitgesloten van de 

beoordeling van de 

betrouwbaarheidsstatus. 

Or. es 

 

Amendement  64 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) Gezien het belang van eerlijke 

concurrentie op de markt, moet met 

dergelijke schendingen van de regels van 

de Unie rekening worden gehouden bij de 

beoordeling van de betrouwbaarheid van 

vervoersmanagers en 

vervoersondernemingen. De bevoegdheid 

van de Commissie om de ernst van de 

relevante schendingen te definiëren, moet 

dienovereenkomstig worden verduidelijkt. 

(8) Gezien het belang van eerlijke 

concurrentie op de markt, moet met 

dergelijke schendingen van de regels van 

de Unie en de situatie van de betrokken 

werknemers rekening worden gehouden bij 

de beoordeling van de betrouwbaarheid 

van vervoersmanagers en 

vervoersondernemingen. De bevoegdheid 

van de Commissie om de ernst van de 

relevante schendingen te definiëren, moet 

dienovereenkomstig worden verduidelijkt. 

Or. en 

 

Amendement  65 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen die dat maximum niet 

overschrijden, moeten een 

minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te 

garanderen dat zij over de middelen 

beschikken om hun activiteiten op stabiele 

en duurzame basis te verrichten. 

Aangezien de activiteiten in kwestie 

meestal beperkt zijn in omvang, moeten de 

overeenkomstige eisen echter minder 

streng zijn dan die welke van toepassing 

zijn op exploitanten die gebruik maken 

van voertuigen of combinaties van 

voertuigen die het bovenvermelde 

maximum overschrijden. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  66 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. Aangezien de 

activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 

in omvang, moeten de overeenkomstige 

eisen echter minder streng zijn dan die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 

die gebruik maken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden. 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. 

Or. en 

Motivering 

Het toenemende gebruik van lichte bedrijfsvoertuigen in het internationale vervoer 

rechtvaardigt niet een dergelijke bijzondere behandeling indien wij een betere controle 

beogen. 

 

Amendement  67 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. Aangezien de 

activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 

in omvang, moeten de overeenkomstige 

eisen echter minder streng zijn dan die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 

die gebruik maken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden. 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een toereikend minimumniveau van 

financiële draagkracht hebben teneinde te 

garanderen dat zij over de middelen 

beschikken om hun activiteiten op stabiele 

en duurzame basis te verrichten en om aan 

hun verplichtingen inzake lonen en 

sociale bijdragen voor werknemers in de 

sector te voldoen. Aangezien de 

activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 

in omvang, moeten de overeenkomstige 

eisen echter minder streng zijn dan die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 

die gebruik maken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden. 

Or. en 

 

Amendement  68 

Robert Rochefort 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te 

garanderen dat zij over de middelen 

beschikken om hun activiteiten op stabiele 

en duurzame basis te verrichten. 

Aangezien de activiteiten in kwestie 

(10) Om concurrentieverstoring te 

voorkomen en rekening te houden met de 

ontwikkeling van de internationale 

vervoersactiviteiten van ondernemingen 

die goederenvervoer over de weg 

verrichten met uitsluitend motorvoertuigen 

met een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen die dat maximum niet 

overschrijden, moeten de eisen die aan hen 

worden gesteld vergelijkbaar zijn met die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 
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meestal beperkt zijn in omvang, moeten de 

overeenkomstige eisen echter minder 

streng zijn dan die welke van toepassing 

zijn op exploitanten die gebruik maken van 

voertuigen of combinaties van voertuigen 

die het bovenvermelde maximum 

overschrijden. 

die gebruik maken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden. 

Or. fr 

 

Amendement  69 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. Aangezien de 

activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 

in omvang, moeten de overeenkomstige 

eisen echter minder streng zijn dan die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 

die gebruik maken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden. 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. Aangezien de 

activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 

in omvang, moeten de overeenkomstige 

eisen echter minder streng zijn dan die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 

die gebruikmaken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden, 

en moeten geen bovenmatige belasting 

vormen voor kleinere bedrijven of 

zelfstandigen. 

Or. nl 

 

Amendement  70 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. Aangezien de 

activiteiten in kwestie meestal beperkt zijn 

in omvang, moeten de overeenkomstige 

eisen echter minder streng zijn dan die 

welke van toepassing zijn op exploitanten 

die gebruik maken van voertuigen of 

combinaties van voertuigen die het 

bovenvermelde maximum overschrijden. 

(10) Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen die 

dat maximum niet overschrijden, moeten 

een minimumniveau van financiële 

draagkracht hebben teneinde te garanderen 

dat zij over de middelen beschikken om 

hun activiteiten op stabiele en duurzame 

basis te verrichten. De regels die van 

toepassing zijn op de toegang tot het 

beroep van wegvervoerondernemer met 

uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton, 

zijn uiteengezet in Verordening (EG) nr. 

1071/2009. 

Or. fr 

 

Amendement  71 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De informatie over vervoerders in 

de nationale elektronische registers moet 

zo volledig mogelijk zijn teneinde de 

bevoegde nationale autoriteiten die de 

relevante regels toepassen, een voldoende 

overzicht te bieden van de onderzochte 

vervoerders. Met name informatie over het 

registratiekenteken van de voertuigen 

waarover de vervoerder beschikt, het aantal 

werknemers dat hij in dienst heeft, zijn 

(11) De informatie over vervoerders in 

de nationale elektronische registers moet 

zo volledig mogelijk zijn teneinde de 

bevoegde nationale autoriteiten die de 

relevante regels toepassen, een voldoende 

overzicht te bieden van de onderzochte 

vervoerders. Met name informatie over het 

registratiekenteken van de voertuigen 

waarover de vervoerder beschikt en het 

aantal werknemers dat hij in dienst heeft, 
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risicocategorie en financiële toestand 
moet betere nationale en 

grensoverschrijdende handhaving van de 

bepalingen van de Verordeningen (EG) 

nr. 1071/2009 en (EG) nr. 1072/2009 

mogelijk maken. De regels betreffende het 

nationale elektronische register moeten 

derhalve dienovereenkomstig worden 

gewijzigd. 

moet betere nationale en 

grensoverschrijdende handhaving van de 

bepalingen van de Verordeningen (EG) nr. 

1071/2009 en (EG) nr. 1072/2009 mogelijk 

maken. De regels betreffende het nationale 

elektronische register moeten derhalve 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Or. es 

 

Amendement  72 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De informatie over vervoerders in 

de nationale elektronische registers moet zo 

volledig mogelijk zijn teneinde de 

bevoegde nationale autoriteiten die de 

relevante regels toepassen, een voldoende 

overzicht te bieden van de onderzochte 

vervoerders. Met name informatie over het 

registratiekenteken van de voertuigen 

waarover de vervoerder beschikt, het aantal 

werknemers dat hij in dienst heeft, zijn 

risicocategorie en financiële toestand moet 

betere nationale en grensoverschrijdende 

handhaving van de bepalingen van de 

Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 en 

(EG) nr. 1072/2009 mogelijk maken. De 

regels betreffende het nationale 

elektronische register moeten derhalve 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(11) De informatie over vervoerders in 

de nationale elektronische registers moet 

voortdurend worden bijgewerkt teneinde 

de bevoegde nationale autoriteiten die de 

relevante regels toepassen, een voldoende 

overzicht te bieden van de onderzochte 

vervoerders. Met name informatie over het 

registratiekenteken van de voertuigen 

waarover de vervoerder beschikt, het aantal 

werknemers dat hij in dienst heeft, zijn 

risicocategorie en financiële toestand moet 

betere nationale en grensoverschrijdende 

handhaving van de bepalingen van de 

Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 en 

(EG) nr. 1072/2009 mogelijk maken. 

Bovendien moeten de nationale 

elektrische registers interoperabel zijn en 

moeten de gegevens die hierin zijn 

opgenomen, direct toegankelijk zijn voor 

rechtshandhavingsambtenaren van alle 

lidstaten, die wegcontroles verrichten. De 

regels betreffende het nationale 

elektronische register moeten derhalve 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Or. en 
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Amendement  73 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De informatie over vervoerders in 

de nationale elektronische registers moet 

zo volledig mogelijk zijn teneinde de 

bevoegde nationale autoriteiten die de 

relevante regels toepassen, een voldoende 

overzicht te bieden van de onderzochte 

vervoerders. Met name informatie over het 

registratiekenteken van de voertuigen 

waarover de vervoerder beschikt, het aantal 

werknemers dat hij in dienst heeft, zijn 

risicocategorie en financiële toestand moet 

betere nationale en grensoverschrijdende 

handhaving van de bepalingen van de 

Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 en 

(EG) nr. 1072/2009 mogelijk maken. De 

regels betreffende het nationale 

elektronische register moeten derhalve 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

(11) De informatie over vervoerders in 

de nationale elektronische registers moet 

zo volledig mogelijk zijn teneinde de 

bevoegde nationale autoriteiten die de 

relevante regels toepassen, een voldoende 

overzicht te bieden van de onderzochte 

vervoerders. Met name informatie over het 

registratiekenteken van de voertuigen 

waarover de vervoerder beschikt, het aantal 

werknemers dat hij in dienst heeft, zijn 

risicocategorie en financiële toestand moet 

betere nationale en grensoverschrijdende 

handhaving van de bepalingen van de 

Verordeningen (EG) nr. 1071/2009 en 

(EG) nr. 1072/2009 mogelijk maken. 

Bovendien moeten de nationale 

elektronische registers interoperabel zijn 

en moeten de gegevens die hierin zijn 

opgenomen, direct toegankelijk zijn voor 

ambtenaren van alle lidstaten die 

wegcontroles verrichten. De regels 

betreffende het nationale elektronische 

register moeten derhalve 

dienovereenkomstig worden gewijzigd. 

Or. fr 

 

Amendement  74 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 
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verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering moet worden behouden. 

Or. en 

 

Amendement  75 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. Cabotageritten 

beantwoorden aan de doelstelling van 

milieu-efficiëntie; doordat leegrijden 

wordt vermeden kunnen 

brandstofverbruik en de uitstoot van 

broeikasgassen worden teruggedrongen. 

Cabotage mag evenwel niet worden 

misbruikt teneinde te ontkomen aan de 

toepasselijke arbeids- en sociale 

wetgeving van de gastlidstaat. Dit 

ondermijnt niet enkel een eerlijk 

speelveld, maar ook de rechten van 

werknemers en veiligheid op de weg. 

Or. nl 

 

Amendement  76 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten, om te voorkomen dat zij zonder 

lading terugrijden, duidelijk, eenvoudig 

toepasbaar voor vervoerders en 

gemakkelijk te handhaven zijn, teneinde de 

rechten van vrachtwagenchauffeurs te 

waarborgen en een eerlijke concurrentie 

tussen ondernemingen te bevorderen, 

echter zonder het grondbeginsel van vrije 

dienstverrichting in de interne markt aan 

te tasten. 

Or. fr 

 

Amendement  77 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig, eerlijk en 

gemakkelijk te handhaven zijn, hetgeen 

moet leiden tot een gelijk speelveld voor 

alle vervoerders en tegelijk de voordelen 

en de integriteit van de interne markt van 

de Unie moet waarborgen. Daarom is het 

noodzakelijk dat de EU-regels inzake de 

detachering van werknemers en de 

wetgeving inzake contractuele 

verplichtingen van toepassing zijn op de 

aanvang van cabotageritten. 
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Or. en 

 

Amendement  78 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn. 

Or. fr 

 

Amendement  79 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn. 

Or. en 
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Amendement  80 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig, eerlijk en 

gemakkelijk te handhaven zijn, hetgeen 

een gelijk speelveld voor alle vervoerders 

moet creëren zonder een verdere 

liberalisering. 

Or. en 

 

Amendement  81 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, en de 

eerlijke concurrentie ondersteunen. 

Or. en 

 

Amendement  82 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij het 

tot dusver bereikte niveau van 

liberalisering over het algemeen moet 

worden behouden. 

(13) De regels betreffende nationaal 

vervoer dat op tijdelijke basis wordt 

verricht door niet-ingezeten vervoerders in 

een lidstaat van ontvangst ("cabotage"), 

moeten duidelijk, eenvoudig en 

gemakkelijk te handhaven zijn, waarbij 

liberalisering over het algemeen moet 

worden voortgezet. 

Or. pl 

 

Amendement  83 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) Om het tijdelijke karakter 

te waarborgen en eventuele 

marktverstoringen door de 

postbusbedrijven of de zogenaamde 

nomadische chauffeurs te voorkomen, 

moet worden gegarandeerd dat de 

cabotageactiviteiten de terugkeer naar het 

land van vestiging van het bedrijf tot doel 

hebben. 

Or. es 

 

Amendement  84 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het 

aantal cabotageritten na een 

internationale vervoersactiviteit worden 

afgeschaft en worden vervangen door een 

beperking van het aantal dagen dat voor 

dergelijke activiteiten beschikbaar is. 

Schrappen 

Or. nl 

 

Amendement  85 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het 

aantal cabotageritten na een 

internationale vervoersactiviteit worden 

afgeschaft en worden vervangen door een 

beperking van het aantal dagen dat voor 

dergelijke activiteiten beschikbaar is. 

Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  86 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid, 

alsmede elk risico op systematische 
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cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking 

van het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

cabotage, weg te nemen, moet de 

beperking van het aantal cabotageritten na 

een internationale vervoersactiviteit 

worden gehandhaafd en moet het aantal 

dagen dat voor dergelijke activiteiten 

beschikbaar is worden beperkt. Er moet 

worden voorzien in de mogelijkheid van 

één enkele cabotagerit binnen drie dagen, 

hetgeen voldoende moet zijn om te 

voorkomen dat er zonder lading wordt 

teruggereden na een internationaal 

transport. 

Or. fr 

 

Amendement  87 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking van 

het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de milieubelasting te beperken 

en lege ritten te voorkomen moet 

cabotagevervoer volgend op 

internationaal vervoer naar of van de 

lidstaat van vestiging van een vervoerder 

worden toegestaan. Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na dergelijke internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking van 

de hoeveelheid tijd die voor dergelijke 

activiteiten in die lidstaat beschikbaar is. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking van 

het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een 

reglementering van het aantal dagen dat 

voor dergelijke activiteiten beschikbaar is, 

die evenredig moet zijn zodat lege ritten 

en oneerlijke concurrentie worden 

vermeden. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking van 

het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken, het gelijke speelveld te 

verbeteren, en de onzekerheid en 

oneerlijke concurrentie weg te nemen, 

moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een sterke 

beperking van het aantal dagen dat voor 

dergelijke activiteiten beschikbaar is. 

Or. en 

 

Amendement  90 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking 

van het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft. 

Or. pl 

Motivering 

Volgens de aannamen van het Witboek van de EU moeten cabotagediensten geleidelijk 

worden geliberaliseerd. Daarom wordt voorgesteld om de periode voor het uitvoeren van 

cabotageritten op 7 dagen te houden, zonder echter een maximaal aantal ritten op te leggen, 

aangezien dat moeilijk te controleren is. 

 

Amendement  91 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking van 

het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking van 

het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is, overeenkomstig 

de eigenlijke doelstelling van cabotage. 

Or. nl 

 

Amendement  92 

Robert Rochefort 
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Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het aantal 

cabotageritten na een internationale 

vervoersactiviteit worden afgeschaft en 

worden vervangen door een beperking 

van het aantal dagen dat voor dergelijke 

activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken, de onzekerheid weg te 

nemen en rekening te houden met het feit 

dat cabotage niet de gebruikelijke gang 

van zaken is binnen het wegvervoer, moet 

de beperking van het aantal cabotageritten 

na een internationale vervoersactiviteit 

worden gehandhaafd. 

Or. fr 

 

Amendement  93 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het 

aantal cabotageritten na een 

internationale vervoersactiviteit worden 

afgeschaft en worden vervangen door een 

beperking van het aantal dagen dat voor 

dergelijke activiteiten beschikbaar is. 

(14) Om de controle te 

vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, is cabotage in de oude zin van 

het woord, die inbreuk maakt op de 

wetgeving van de ontvangende lidstaat, 

dus verboden. Alle cabotageritten dienen 

te worden gehonoreerd volgens de 

geldende voorschriften in de lidstaat waar 

de cabotage plaatsvindt. 

Or. fr 

 

Amendement  94 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) Om de controle te (14) Iedere vorm van liberalisering van 
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vergemakkelijken en de onzekerheid weg 

te nemen, moet de beperking van het 

aantal cabotageritten na een 

internationale vervoersactiviteit worden 

afgeschaft en worden vervangen door een 

beperking van het aantal dagen dat voor 

dergelijke activiteiten beschikbaar is. 

cabotageritten die zou leiden tot een 

verdere destabilisering van de sector ten 

gunste van onwettige en wilde 

concurrentie, onveiligheid op de weg en 

verlies van winstgevendheid moet worden 

afgewezen. 

Or. it 

 

Amendement  95 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Overweging 17 van 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 bepaalt 

nadrukkelijk dat vervoersondernemingen 

die cabotageritten vervullen onder het 

toepassingsgebied van de richtlijn 

terbeschikkingstelling werknemers vallen. 

Aangezien cabotage een rechtstreekse 

deelname aan de vervoersmarkt van de 

gastlidstaat impliceert, kan enkel zo een 

eerlijk speelveld worden bereikt. 

Or. nl 

 

Amendement  96 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 bis. Cabotage is verboden voor in het 

buitenland geregistreerde vrachtwagens. 

Or. fr 
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Amendement  97 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 14 ter. Indien overige EU-wetgeving door 

vervoerders wordt gebruikt om de 

cabotageregels op ongepaste wijze en in 

tegenstelling tot de bedoeling van de 

wetgever te omzeilen, worden de effectieve 

tenuitvoerlegging en handhaving van deze 

verordening ondermijnd. Derhalve moet 

Richtlijn 92/106/EEG van de Raad1 bis 

("richtlijn inzake gecombineerd vervoer") 

zodanig worden gewijzigd dat wordt 

gezorgd dat vervoerders de in deze 

verordening vervatte cabotageregels niet 

in naam van deze richtlijn op 

onrechtmatige wijze omzeilen. 

 __________________ 

 1 bis Richtlijn 92/106/EEG van de Raad 

van 7 december 1992 houdende 

vaststelling van gemeenschappelijke 

voorschriften voor bepaalde vormen van 

gecombineerd vervoer van goederen 

tussen lidstaten (PB L 368 van 

17.12.1992, blz. 38). 

Or. fr 

 

Amendement  98 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(15) De regels die wegvervoerders 

moeten volgen om aan te tonen dat zij de 

cabotageregels naleven, moeten worden 

verduidelijkt. Het gebruik en de verzending 

(15) Effectieve en efficiënte 

handhaving van de regels is een 

voorwaarde voor eerlijke concurrentie op 

de interne markt en voor de garantie dat 
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van elektronische vervoersinformatie moet 

daartoe worden erkend; dit moet de 

indiening van relevante bewijzen en de 

behandeling ervan door de bevoegde 

autoriteiten vergemakkelijken. Het formaat 

dat voor dat doel wordt gebruikt, moet de 

betrouwbaarheid en de authenticiteit 

garanderen. Aangezien in het vervoer en de 

logistiek steeds vaker gebruik wordt 

gemaakt van efficiënte elektronische 

uitwisseling van informatie, is het 

belangrijk ervoor te zorgen dat de 

regelgevingskaders en ‑ bepalingen met 

betrekking tot de vereenvoudiging van de 

administratieve procedures coherent zijn. 

de rechten van werknemers worden 

beschermd. Het is van cruciaal belang om 

de handhaving verder te digitaliseren, 

onnodige administratieve last weg te 

nemen en beter in te gaan op de situatie 

van vervoersondernemingen met een 

verhoogd risico. Het is onontbeerlijk 

gebruik te maken van slimme tachografen 

en elektronische vervoersdocumenten 

(eCMR) en deze zo snel mogelijk bij te 

werken. De regels die wegvervoerders 

moeten volgen om aan te tonen dat zij de 

cabotageregels naleven, moeten worden 

verduidelijkt. Het gebruik en de verzending 

van elektronische vervoersinformatie moet 

daartoe worden erkend; dit moet de 

indiening van relevante bewijzen en de 

behandeling ervan door de bevoegde 

autoriteiten vergemakkelijken. Het formaat 

dat voor dat doel wordt gebruikt, moet de 

betrouwbaarheid en de authenticiteit 

garanderen. Aangezien in het vervoer en de 

logistiek steeds vaker gebruik wordt 

gemaakt van efficiënte elektronische 

uitwisseling van informatie, is het 

belangrijk ervoor te zorgen dat de 

regelgevingskaders en ‑ bepalingen met 

betrekking tot de vereenvoudiging van de 

administratieve procedures coherent zijn. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort, Renate Weber 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Een verdere digitalisering 

van de handhavingsinstrumenten is een 

voorwaarde voor de goede werking van de 

interne markt, waarbij onnodige 

administratieve last wordt verminderd en 

de regels in het wegvervoer doeltreffend 
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en efficiënt worden gehandhaafd. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) De regels inzake internationaal 

vervoer zijn gericht tot 

vervoersondernemingen; deze 

ondernemingen moeten dan ook de 

gevolgen van eventuele schendingen van 

deze regels dragen. Om misbruiken te 

voorkomen door ondernemingen waaraan 

wegvervoerders hun vervoersdiensten 

uitbesteden, moeten de lidstaten ook 

voorzien in sancties voor bevrachters en 

expediteurs in geval zij bewust opdracht 

geven voor vervoersdiensten die 

schendingen inhouden van de bepalingen 

van Verordening (EG) nr. 1072/2009. 

(16) De regels inzake internationaal 

vervoer zijn gericht tot 

vervoersondernemingen; deze 

ondernemingen moeten dan ook de 

gevolgen van eventuele schendingen van 

deze regels dragen. Om misbruiken te 

voorkomen door ondernemingen waaraan 

wegvervoerders hun vervoersdiensten 

uitbesteden, moeten de lidstaten ook 

voorzien in sancties voor bevrachters, 

expediteurs en andere contractanten 

wanneer zij bewust opdracht geven voor 

vervoersdiensten die schendingen inhouden 

van de bepalingen van Verordening (EG) 

nr. 1072/2009. 

Or. en 

Motivering 

Het is van cruciaal belang dat eenieder die bewust opdracht geeft voor vervoersdiensten die 

schendingen inhouden, onder deze bepaling valt. 

 

Amendement  101 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Aangezien deze verordening zorgt (17) Aangezien deze verordening zorgt 
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voor een zekere mate van harmonisatie op 

bepaalde gebieden die tot dusver niet door 

de Uniewetgeving waren geharmoniseerd, 

met name wat betreft het vervoer met 

lichte bedrijfsvoertuigen en de 

handhavingspraktijken, kan het doel, 

namelijk de concurrentievoorwaarden op 

elkaar afstemmen en de handhaving 

verbeteren, niet voldoende worden bereikt 

door de lidstaten, maar, gezien de aard van 

de nagestreefde doelstellingen in 

combinatie met de grensoverschrijdende 

aard van het wegvervoer, beter worden 

bereikt op het niveau van de Unie. De Unie 

kan derhalve maatregelen treffen 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel. 

Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel als bepaald in dat 

artikel gaat deze verordening niet verder 

dan nodig is om de nagestreefde 

doelstellingen te verwezenlijken. 

voor een zekere mate van harmonisatie op 

bepaalde gebieden die tot dusver niet door 

de Uniewetgeving waren geharmoniseerd, 

kan het doel, namelijk de 

concurrentievoorwaarden op elkaar 

afstemmen en de handhaving verbeteren, 

niet voldoende worden bereikt door de 

lidstaten, maar, gezien de aard van de 

nagestreefde doelstellingen in combinatie 

met de grensoverschrijdende aard van het 

wegvervoer, beter worden bereikt op het 

niveau van de Unie. De Unie kan derhalve 

maatregelen treffen overeenkomstig het in 

artikel 5 van het Verdrag betreffende de 

Europese Unie neergelegde 

subsidiariteitsbeginsel. Overeenkomstig het 

evenredigheidsbeginsel als bepaald in dat 

artikel gaat deze verordening niet verder 

dan nodig is om de nagestreefde 

doelstellingen te verwezenlijken. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 2 bis 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (1 bis) Aan artikel 1, lid 1, wordt de 

volgende alinea toegevoegd: 

 "Deze verordening is ook van toepassing 

op het aan- of uitrijden van goederen over 

de weg als de begin- en/of eindfase van 

gecombineerd vervoer als vastgelegd in 

Richtlijn 92/106/EEG van de Raad." 
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Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=NL) 

 

Amendement  103 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) punt a) wordt geschrapt; Schrappen 

Or. nl 

 

Amendement  104 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) punt a) wordt geschrapt; Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  105 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) punt a) wordt geschrapt; i) punt a) wordt vervangen door: 

 "a)  ondernemingen die het beroep van 

ondernemer van goederenvervoer over de 

weg uitsluitend uitoefenen met 

motorvoertuigen of samenstellen van 
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voertuigen die een maximaal toegestane 

massa van 3,5 ton niet overschrijden en 

uitsluitend nationaal vervoer verrichten. 

De lidstaten kunnen deze drempel echter 

voor alle of voor sommige soorten 

wegvervoer verlagen;"; 

Or. nl 

 

Amendement  106 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) punt a) wordt geschrapt; i) punt a) wordt vervangen door: 

 "a) ondernemingen die het beroep van 

goederenvervoerder over de weg 

uitsluitend uitoefenen met 

motorvoertuigen of combinaties van 

voertuigen die een maximaal toegestane 

massa van 3,5 ton niet overschrijden en 

die uitsluitend nationale transporten 

verrichten;"; 

Or. it 

 

Amendement  107 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) punt a) wordt geschrapt; i) punt a) wordt vervangen door: 

 "a) ondernemingen die het beroep van 
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ondernemer van goederenvervoer over de 

weg uitsluitend uitoefenen met 

motorvoertuigen of samenstellen van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van minder dan 

3,5 ton;"; 

Or. en 

Motivering 

De verordening moet ook betrekking hebben op lichtere voertuigen. 

 

Amendement  108 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a – punt i bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 4 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 i bis) punt a) wordt vervangen door: 

 "a) ondernemingen die het beroep van 

ondernemer van goederenvervoer over de 

weg uitsluitend uitoefenen met 

motorvoertuigen of samenstellen van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van minder dan 2,4 ton; 

 a bis) ondernemingen die het beroep van 

ondernemer van goederenvervoer over de 

weg uitsluitend uitoefenen met 

motorvoertuigen of samenstellen van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van minder dan 3,5 ton, 

die enkel worden gebruikt voor nationaal 

vervoer;"; 

Or. en 

Motivering 

Lichte bedrijfsvoertuigen die internationaal opereren op basis van een maximummassa tussen 

2,4 ton en 3,5 ton, worden opgenomen in het toepassingsgebied om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen zware en lichte bedrijfsvoertuigen. 
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Amendement  109 

Robert Rochefort 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

1071/2009 (EG) 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Artikel 3, alinea 1, onder b) en d), 

en artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21 zijn 

niet van toepassing op vervoerders die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. fr 

Motivering 

Rekening houdend met het toenemend gebruik van lichte bedrijfsvoertuigen voor 

internationaal vervoer en om goede concurrentievoorwaarden te waarborgen tussen de zware 

en lichte bedrijfsvoertuigen, is het noodzakelijk om de regels met betrekking tot de toegang tot 

het beroep van wegvervoerondernemer uit te breiden naar ondernemingen die 

vervoersactiviteiten uitvoeren met lichte bedrijfsvoertuigen met een maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton. 

 

Amendement  110 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

 

De lidstaten mogen echter:  

a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. it 

 

Amendement  111 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 
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met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. nl 

 

Amendement  112 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 
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wegvervoersactiviteiten.": 

Or. en 

Motivering 

Lichte bedrijfsvoertuigen die internationaal opereren op basis van een maximummassa tussen 

2,4 ton en 3,5 ton, worden opgenomen in het toepassingsgebied om een gelijk speelveld te 

waarborgen tussen zware en lichte bedrijfsvoertuigen. Daarom moeten alle vier de eisen 

gelden om het beroep van wegvervoerondernemer te kunnen uitoefenen. 

 

Amendement  113 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. en 
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Amendement  114 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6. Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. en 

Motivering 

Dergelijke uitzonderingen bieden een oneerlijk concurrentievoordeel voor voertuigen van 

minder dan 3,5 ton. 

 

Amendement  115 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 



 

PE616.759v01-00 58/151 AM\1144073NL.docx 

NL 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6.  Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. en 

 

Amendement  116 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) het volgende lid 6 wordt 

toegevoegd: 

Schrappen 

"6.  Artikel 3, lid 1, onder b) en d), en 

de artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21, zijn 

niet van toepassing op ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 
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hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

De lidstaten mogen echter:  

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten.": 

 

Or. en 

 

Amendement  117 

Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3, alinea 1, onder b) en d), en 

artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21 zijn niet 

van toepassing op vervoerders die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton. 

Artikel 3, alinea 1, onder b) en d), en 

artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21 zijn 

eveneens van toepassing op vervoerders 

die goederenvervoer over de weg 

verrichten met motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton. 

Or. fr 

Motivering 

Alle in Verordening (EG) nr. 1071/2009 vermelde voorwaarden betreffende de uitoefening 

van het beroep van wegvervoerondernemer dienen algemeen van toepassing te zijn, ook voor 

motorvoertuigen met een toelaatbare maximummassa van hoogstens 3,5 ton of combinaties 

van voertuigen met een toelaatbare maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 
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Amendement  118 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 3, alinea 1, onder b) en d), en 

artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21 zijn niet 

van toepassing op vervoerders die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton. 

Artikel 3, alinea 1, onder b) en d), en 

artikelen 4, 6, 8, 9, 14, 19 en 21 zijn 

eveneens van toepassing op vervoerders 

die goederenvervoer over de weg 

verrichten met uitsluitend motorvoertuigen 

met een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

Or. fr 

 

Amendement  119 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 1 – lid 6 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten mogen echter: Schrappen 

(a) ondernemingen verplichten om 

sommige of alle van de in de eerste alinea 

bedoelde bepalingen toe te passen; 

 

(b) het in de eerste alinea bedoelde 

maximum verlagen voor alle of voor 

sommige categorieën 

wegvervoersactiviteiten; 

 

Or. fr 
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Amendement  120 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; Schrappen 

Or. nl 

 

Amendement  121 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; Schrappen 

Or. nl 

 

Amendement  122 

Mara Bizzotto 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) in artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  123 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; Schrappen 

Or. it 

 

Amendement  124 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Om de regels voor het wegvervoer te handhaven, is het van cruciaal belang dat de lidstaten 

de noodzakelijke voorwaarden kunnen invoeren. 

 

Amendement  125 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 3 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) In artikel 3 wordt lid 2 geschrapt; (2) in artikel 3 wordt lid 2 vervangen 

door: 

 "2. De lidstaten kunnen besluiten de 

ondernemingen voor de uitoefening van 

een beroep in het wegvervoer aanvullende 

voorwaarden op te leggen die evenredig 

en niet-discriminerend moeten zijn." 
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Or. en 

 

Amendement  126 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen waar zij de documenten inzake 

haar hoofdactiviteiten bewaart, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over de rij- en rusttijden en alle 

andere documenten waartoe de bevoegde 

instantie toegang moet krijgen om te 

kunnen controleren of aan de voorwaarden 

van deze verordening is voldaan; 

a) beschikken over passende 

gebouwen en/of terreinen die in 

verhouding staan tot de activiteiten van de 

onderneming en waar zij de documenten 

inzake haar hoofdactiviteiten bewaart of de 

toegang daartoe, in schriftelijke dan wel 

elektronische vorm, waarborgt, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over cabotage, regels voor 

detachering van werknemers en de rij- en 

rusttijden en alle andere documenten 

waartoe de bevoegde instantie toegang 

moet krijgen om te kunnen controleren of 

aan de voorwaarden van deze verordening 

is voldaan; 

Or. en 

Motivering 

Om brievenbusbedrijven doeltreffend te bestrijden, moet de aandacht worden gevestigd op de 

werkelijke activiteiten van de voertuigen in het land van vestiging. 

 

Amendement  127 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a 
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen waar zij de documenten inzake 

haar hoofdactiviteiten bewaart, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over de rij- en rusttijden en alle 

andere documenten waartoe de bevoegde 

instantie toegang moet krijgen om te 

kunnen controleren of aan de voorwaarden 

van deze verordening is voldaan; 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen waar zij de documenten inzake 

haar hoofdactiviteiten bewaart, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over de rij- en rusttijden en alle 

andere documenten waartoe de bevoegde 

instantie toegang moet krijgen om te 

kunnen controleren of aan de voorwaarden 

van deze verordening is voldaan; de 

lidstaten kunnen verlangen dat 

vervoerders gevestigd op hun grondgebied 

ook andere documenten te allen tijde in 

hun ruimten beschikbaar houden; 

Or. en 

 

Amendement  128 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen waar zij de documenten inzake 

haar hoofdactiviteiten bewaart, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over de rij- en rusttijden en alle 

andere documenten waartoe de bevoegde 

instantie toegang moet krijgen om te 

kunnen controleren of aan de voorwaarden 

van deze verordening is voldaan; 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen die geschikt zijn voor het 

uitoefenen van de activiteiten van de 

onderneming en waar zij de documenten 

inzake haar hoofdactiviteiten bewaart, in 

schriftelijke dan wel elektronische vorm, 

met name de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over detachering, over rij- en 

rusttijden en alle andere documenten 

waartoe de bevoegde instantie op ieder 
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moment toegang moet krijgen om te 

kunnen controleren of aan de voorwaarden 

van deze verordening is voldaan; 

Or. it 

 

Amendement  129 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen waar zij de documenten inzake 

haar hoofdactiviteiten bewaart, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over de rij- en rusttijden en alle 

andere documenten waartoe de bevoegde 

instantie toegang moet krijgen om te 

kunnen controleren of aan de voorwaarden 

van deze verordening is voldaan; 

a) beschikken over gebouwen en/of 

terreinen waar zij de documenten inzake 

haar hoofdactiviteiten bewaart, met name 

de commerciële contracten, 

boekhoudkundige bescheiden, documenten 

inzake personeelsbeleid, 

arbeidsovereenkomsten, documenten met 

gegevens over de rij- en rusttijden, 

cabotage, detachering en alle andere 

documenten waartoe de bevoegde instantie 

toegang moet krijgen om te kunnen 

controleren of aan de voorwaarden van 

deze verordening is voldaan; 

Or. fr 

 

Amendement  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – alinea 1 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) het volgende punt wordt 

toegevoegd: 
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 "a bis) beschikt over parkeerplaatsen die 

in overeenstemming zijn met de omvang 

van het eigen wagenpark;"; 

Or. it 

 

Amendement  131 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) een aanzienlijk deel van hun 

vervoersactiviteiten uitvoeren met behulp 

van de onder b) genoemde voertuigen in 

de lidstaat van vestiging; 

Or. en 

Motivering 

De vereisten inzake daadwerkelijke vestiging moeten duidelijker en preciezer zijn teneinde 

zogeheten "brievenbusmaatschappijen" te bestrijden. 

 

Amendement  132 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) oefent een wezenlijk deel van zijn 

bedrijfsactiviteiten uit in de lidstaat van 

vestiging; 

Or. fr 
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Amendement  133 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de vervoersactiviteiten beheren die 

worden uitgevoerd met de onder b) 

vermelde voertuigen, met passende 

technische apparatuur die zich in die 

lidstaat bevindt; 

d) de vervoersactiviteiten effectief en 

volgens de regelgeving beheren, waarvan 

een aanzienlijk deel wordt uitgevoerd met 

behulp van de onder b) vermelde 

voertuigen in de lidstaat van vestiging, en 

voorzien in parkeerplaatsen die in 

overeenstemming zijn met de omvang van 

het wagenpark en passende technische 

apparatuur die zich in die lidstaat bevindt; 

Or. en 

 

Amendement  134 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – alinea 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de vervoersactiviteiten beheren die 

worden uitgevoerd met de onder b) 

vermelde voertuigen, met passende 

technische apparatuur die zich in die 

lidstaat bevindt; 

d) de vervoersactiviteiten beheren die 

worden uitgevoerd met de onder b) 

vermelde voertuigen, met parkeerplaatsen 

die qua aantal in overeenstemming zijn 

met de omvang van het wagenpark en 
passende technische apparatuur die zich in 

die lidstaat bevindt; 

Or. fr 

 

Amendement  135 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) de vervoersactiviteiten beheren die 

worden uitgevoerd met de onder b) 

vermelde voertuigen, met passende 

technische apparatuur die zich in die 

lidstaat bevindt; 

d) een exploitatievestiging in die 

lidstaat hebben met voldoende 

parkeerplaatsen voor gewoon gebruik, 
met de onder b) vermelde voertuigen en de 

passende technische apparatuur; 

Or. en 

 

Amendement  136 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) activa aanhouden en personeel in 

dienst nemen in verhouding tot de 

activiteiten van de vestiging. 

e) activa aanhouden en personeel in 

dienst nemen in verhouding tot de 

activiteiten van de onderneming; 

Or. en 

 

Amendement  137 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) activa aanhouden en personeel in 

dienst nemen in verhouding tot de 

e) over de noodzakelijke middelen 

beschikken om aan hogergenoemde 
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activiteiten van de vestiging. vereisten te voldoen. 

Or. nl 

 

Amendement  138 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het volgende punt f) wordt 

toegevoegd: 

 "f) een duidelijke koppeling hebben 

tussen de vervoersactiviteiten die worden 

verricht met behulp van de onder b) 

genoemde voertuigen en de lidstaat van 

vestiging."; 

Or. fr 

 

Amendement  139 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d ter) het volgende punt g) wordt 

toegevoegd: 

 "g) de vestiging heeft in alle lidstaten 

waarin zij geregeld activiteiten uitoefent 

een vertegenwoordiger die toegang kan 

verschaffen tot alle documenten die 

relevant zijn om te kunnen controleren of 

aan de voorwaarden van deze verordening 

is voldaan."; 

Or. fr 
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Amendement  140 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het volgende punt f) wordt 

toegevoegd: 

 "f) in die lidstaat over een 

exploitatievestiging beschikken met de 

nodige uitrusting, met name voldoende 

parkeerplaatsen voor het wagenpark met 

het oog op een regelmatig gebruik van de 

voertuigen."; 

Or. fr 

 

Amendement  141 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het volgende punt f) wordt 

toegevoegd: 

 "f) een aanzienlijk deel van de 

vervoersactiviteiten uitvoeren in de 

lidstaat van vestiging met behulp van de 

onder b) vermelde voertuigen."; 

Or. en 

 

Amendement  142 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het volgende punt f) wordt 

toegevoegd: 

 "f) in die lidstaat over een 

exploitatievestiging beschikken met de 

nodige uitrusting, met name voldoende 

parkeerplaatsen voor het wagenpark met 

het oog op een regelmatig gebruik van de 

onder b) vermelde voertuigen."; 

Or. en 

Motivering 

Dit amendement, dat is voorgesteld door de Europese Federatie van Vervoerswerknemers, 

komt uit het oorspronkelijke voorstel van de EC voor een verordening betreffende toegang tot 

het beroep (COM(2007) 263 definitief/2). 

 

Amendement  143 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het volgende punt f) wordt 

toegevoegd: 

 "f) een duidelijke koppeling hebben 

tussen de vervoersactiviteiten die worden 

verricht met behulp van de onder b) 

genoemde voertuigen en de lidstaat van 

vestiging."; 

Or. en 

 

Amendement  144 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (d bis) het volgende punt f) wordt 

toegevoegd: 

 "f) de begunstigden van de verleende 

diensten rechtstreeks factureren of, in 

geval van een dochteronderneming, de 

facturatie voor een evenredig deel door de 

moederonderneming laten uitvoeren."; 

Or. en 

 

Amendement  145 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (3 bis) In artikel 5 wordt de volgende 

tweede alinea toegevoegd: 

 "De beoordeling van de werkelijke en 

duurzame vestiging van een onderneming 

is steeds een individuele en globale 

beoordeling, waarbij rekening wordt 

gehouden met alle dienstige elementen." 

Or. nl 

 

Amendement  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xi 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

xi) de detachering van werknemers; Schrappen 
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Or. en 

 

Amendement  147 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xi 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

xi) de detachering van werknemers; xi) het sociaal en het arbeidsrecht; 

Or. pl 

Motivering 

Het is nog onduidelijk hoe de detacheringsregels moeten worden toegepast op internationaal 

vervoer. Bijgevolg mag de goede reputatie van een bedrijf niet afhangen van de naleving van 

deze regels. Het is mogelijk dat een schending van deze regels niet opzettelijk is, maar net een 

gevolg is van deze wettelijke onduidelijkheid. 

 

Amendement  148 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xi bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xi bis) cabotage; 

Or. en 

 

Amendement  149 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – letter b – punt xi bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xi bis) cabotage; 

Or. nl 

 

Amendement  150 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1– alinea 3 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. it 

 

Amendement  152 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. en 

Motivering 

Ondernemingen in het wegvervoer die de regels met betrekking tot de detachering van 

werknemers schenden, moeten de gevolgen voor de betrouwbaarheidsstatus van de 

ondernemingen het eventuele verlies van de communautaire vergunning inzien. 

 

Amendement  153 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. fr 

 

Amendement  154 

Robert Rochefort 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

1071/2009 (EG) 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. fr 
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Amendement  155 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter a – punt iii 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 1 – alinea 3 – letter b – punt xii bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 xii bis) cabotage. 

Or. fr 

 

Amendement  156 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 2 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Wanneer de vervoersmanager van de 

vervoersonderneming in een of meer 

lidstaten is veroordeeld voor een ernstig 

strafbaar feit of een sanctie heeft gekregen 

wegens schending van een van de zwaarste 

inbreuken op de regels van de Unie, zoals 

uiteengezet in bijlage IV, zal de bevoegde 

autoriteit van de lidstaat van vestiging, met 

het oog op de toepassing van lid 1, onder 

b), derde alinea, op passende en tijdige 

wijze een administratieve procedure 

uitvoeren en voltooien, met inbegrip van, 

voor zover passend, een inspectie ter 

plaatse in de gebouwen en/of op de 

terreinen van de betrokken onderneming. 

Wanneer de vervoersmanager van de 

vervoersonderneming in een of meer 

lidstaten is veroordeeld voor een strafbaar 

feit of een sanctie heeft gekregen wegens 

schending van een van de inbreuken op de 

regels van de Unie, zoals uiteengezet in 

bijlage IV, zal de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat van vestiging, met het oog op de 

toepassing van lid 1, onder b), derde alinea, 

op passende en tijdige wijze een 

administratieve procedure uitvoeren en 

voltooien, met inbegrip van, voor zover 

passend, een inspectie ter plaatse in de 

gebouwen en/of op de terreinen van de 

betrokken onderneming. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 2 bis – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en op 

concurrentieverstoring op de 

wegvervoersmarkt, onder meer door de 

werkomstandigheden van werknemers in 

het wegvervoer te ondermijnen; 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen; 

Or. en 

 

Amendement  158 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 2 bis – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en op concurrentieverstoring 

op de wegvervoersmarkt, onder meer door 

de werkomstandigheden van werknemers 

in het wegvervoer te ondermijnen; 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en op concurrentieverstoring 

op de wegvervoersmarkt, onder meer door 

de werkomstandigheden van werknemers 

in het wegvervoer te ondermijnen, alsook 

op niet-naleving of gebrekkige toepassing 

van de toepasselijke arbeidswetgeving van 

de Unie; 

Or. nl 

 

Amendement  159 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 2 bis – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en op 

concurrentieverstoring op de 

wegvervoersmarkt, onder meer door de 

werkomstandigheden van werknemers in 

het wegvervoer te ondermijnen; 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en de bedreiging die de 

niet-naleving van het arbeidsrecht vormt 

voor de gezondheid en veiligheid van de 

werknemer; 

Or. pl 

Motivering 

Het risico op marktverstoring kan niet als even ernstig worden beschouwd als 

gezondheidsrisico’s. De nadruk moet op de zwaarste risico’s liggen. Bijgevolg moet de 

bedreiging voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemer ook worden opgenomen. 

 

Amendement  160 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 6 – lid 2 bis – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en op concurrentieverstoring 

op de wegvervoersmarkt, onder meer door 

de werkomstandigheden van werknemers 

in het wegvervoer te ondermijnen; 

b) de ernst van de inbreuken 

definiëren volgens het risico dat zij 

inhouden op overlijden of ernstige 

verwondingen en op concurrentieverstoring 

op de wegvervoersmarkt, onder meer door 

de toepasselijke arbeids- en sociale 

wetgeving te ontduiken; 

Or. nl 
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Amendement  161 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) de eerste alinea van lid 1 wordt 

vervangen door: 

Schrappen 

"Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 

onder c), moet een onderneming op 

permanente basis in staat zijn haar 

financiële verplichtingen in het lopende 

boekjaar na te komen. De onderneming 

moet aan de hand van haar door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 

beschikt over eigen vermogen ter waarde 

van ten minste 9 000 EUR wanneer 

slechts één voertuig wordt gebruikt en 

5 000 EUR per extra voertuig. 

Ondernemingen die goederenvervoer over 

de weg verrichten met uitsluitend 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton, moeten op basis van 

door een accountant of een daartoe naar 

behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen 

dat zij elk jaar kunnen beschikken over 

eigen vermogen van minstens 1 800 euro 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 900 euro per extra voertuig."; 

 

Or. en 

 

Amendement  162 

Georgi Pirinski 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 

onder c), moet een onderneming op 

permanente basis in staat zijn haar 

financiële verplichtingen in het lopende 

boekjaar na te komen. De onderneming 

moet aan de hand van haar door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 

beschikt over eigen vermogen ter waarde 

van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 

per extra voertuig. Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton, moeten op basis van 

door een accountant of een daartoe naar 

behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen 

dat zij elk jaar kunnen beschikken over 

eigen vermogen van minstens 1 800 euro 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 900 euro per extra voertuig. 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 

onder c), moet een onderneming op 

permanente basis in staat zijn haar 

financiële verplichtingen in het lopende 

boekjaar na te komen. De onderneming 

moet aan de hand van haar door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 

beschikt over eigen vermogen ter waarde 

van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 

per extra voertuig met een toelaatbare 

maximummassa van meer dan 3,5 ton. 

Or. en 

Amendement  163 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 

onder c), moet een onderneming op 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 

onder c), moet een onderneming op 
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permanente basis in staat zijn haar 

financiële verplichtingen in het lopende 

boekjaar na te komen. De onderneming 

moet aan de hand van haar door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 

beschikt over eigen vermogen ter waarde 

van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 

per extra voertuig. Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton, moeten op basis van 

door een accountant of een daartoe naar 

behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 

zij elk jaar kunnen beschikken over eigen 

vermogen van minstens 1 800 euro 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 900 euro per extra voertuig. 

permanente basis in staat zijn haar 

financiële verplichtingen in het lopende 

boekjaar na te komen. De onderneming 

moet aan de hand van haar door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 

beschikt over eigen vermogen ter waarde 

van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 

per extra voertuig. Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton, moeten op basis van 

door een accountant of een daartoe naar 

behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 

zij elk jaar kunnen beschikken over eigen 

vermogen van minstens 1 800 euro 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 900 euro per extra voertuig. 

Verder moeten ondernemingen aantonen 

dat zij een bedrag ter beschikking hebben 

dat in het land waar zij gewoonlijk hun 

activiteit uitoefenen, evenredig is met een 

maandloon per mobiele werknemer. 

Or. en 

 

Amendement  164 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, 

onder c), moet een onderneming op 

permanente basis in staat zijn haar 

financiële verplichtingen in het lopende 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, onder 

c), moet een onderneming steeds in staat 

zijn haar financiële verplichtingen in het 

lopende boekjaar na te komen. De 
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boekjaar na te komen. De onderneming 

moet aan de hand van haar door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij jaarlijks 

beschikt over eigen vermogen ter waarde 

van ten minste 9 000 EUR wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 5 000 EUR 

per extra voertuig. Ondernemingen die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton of combinaties van voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton, moeten op basis van 

door een accountant of een daartoe naar 

behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 

zij elk jaar kunnen beschikken over eigen 

vermogen van minstens 1 800 euro 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 900 euro per extra voertuig. 

onderneming moet aan de hand van haar 

door een accountant of een daartoe naar 

behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 

zij jaarlijks: 

 (a) beschikt over eigen vermogen ter 

waarde van ten minste 9 000 EUR wanneer 

slechts één voertuig wordt gebruikt en 

5 000 EUR per extra voertuig; en 

 (b) twee maandlonen per mobiele 

werknemer op het niveau van de lidstaat 

waar, of van waaruit, deze gewoonlijk zijn 

activiteiten uitoefent. 

 Ondernemingen die goederenvervoer over 

de weg verrichten met uitsluitend 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton, moeten op basis van door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij elk jaar 

kunnen beschikken over eigen vermogen 

van minstens 1 800 euro wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 900 euro 

per extra voertuig. 

Or. en 
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Motivering 

Deze verordening moet het voor ondernemers verplicht stellen om over een sociaal 

garantiefonds te beschikken dat evenredig is met het aantal bestuurders dat in de lidstaat van 

vestiging wordt aangeworven. Dit zorgt ervoor dat vervoerders steeds hun verplichtingen met 

betrekking tot lonen en sociale bijdragen kunnen naleven. Dit maakt het tevens mogelijk een 

einde te maken aan de huidige praktijken waarbij vervoerders zich failliet verklaren en 

dochterondernemingen sluiten, terwijl zij uitstaande lonen aan werknemers en sociale 

bijdragen aan lidstaten zijn verschuldigd. 

 

Amendement  165 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, onder 

c), moet een onderneming op permanente 

basis in staat zijn haar financiële 

verplichtingen in het lopende boekjaar na 

te komen. De onderneming moet aan de 

hand van haar door een accountant of een 

daartoe naar behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 

zij jaarlijks beschikt over eigen vermogen 

ter waarde van ten minste 9 000 EUR 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 5 000 EUR per extra voertuig. 

Ondernemingen die goederenvervoer over 

de weg verrichten met uitsluitend 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton, moeten op basis van door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij elk jaar 

kunnen beschikken over eigen vermogen 

van minstens 1 800 euro wanneer slechts 

één voertuig wordt gebruikt en 900 euro 

per extra voertuig. 

Om te voldoen aan artikel 3, lid 1, onder 

c), moet een onderneming op permanente 

basis in staat zijn haar financiële 

verplichtingen in het lopende boekjaar na 

te komen. De onderneming moet aan de 

hand van haar door een accountant of een 

daartoe naar behoren gemachtigde persoon 

gecertificeerde jaarrekeningen aantonen dat 

zij jaarlijks beschikt over eigen vermogen 

ter waarde van ten minste 9 000 EUR 

wanneer slechts één voertuig wordt 

gebruikt en 5 000 EUR per extra voertuig 

van meer dan 3,5 ton of 1 000 EUR per 

extra voertuig met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton. 

Ondernemingen die goederenvervoer over 

de weg verrichten met uitsluitend 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van hoogstens 

3,5 ton, moeten op basis van door een 

accountant of een daartoe naar behoren 

gemachtigde persoon gecertificeerde 

jaarrekeningen aantonen dat zij elk jaar 

kunnen beschikken over eigen vermogen 

van minstens 1 800 euro wanneer slechts 
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één voertuig wordt gebruikt en 900 euro 

per extra voertuig. 

Or. nl 

 

Amendement  166 

Ádám Kósa, Csaba Sógor, Andor Deli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer een onderneming niet 

over gecertificeerde jaarrekeningen 

beschikt, aanvaardt de bevoegde autoriteit, 

bij wijze van uitzondering op lid 1, dat die 

onderneming haar financiële draagkracht 

aantoont door middel van een certificaat, 

zoals een bankgarantie, een door een 

financiële instelling afgegeven document 

dat de onderneming toegang verschaft tot 

krediet, of een ander bindend document 

waaruit blijkt dat de onderneming over de 

in lid 1, eerste alinea, vermelde bedragen 

beschikt; 

2. Wanneer een onderneming niet 

over gecertificeerde jaarrekeningen 

beschikt, aanvaardt de bevoegde autoriteit, 

bij wijze van uitzondering op lid 1, dat die 

onderneming haar financiële draagkracht 

aantoont door middel van een certificaat, 

zoals een bankgarantie, een 

verzekeringspolis, een door een financiële 

instelling afgegeven document dat de 

onderneming toegang verschaft tot krediet, 

of een ander bindend document waaruit 

blijkt dat de onderneming over de in lid 1, 

eerste alinea, vermelde bedragen beschikt; 

Or. hu 

Amendement  167 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 8 – lid 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (6 bis) In artikel 8 wordt lid 5 als volgt 

gewijzigd: 

5. De lidstaten kunnen met 

tussenpozen van tien jaar periodieke 

"5. De lidstaten kunnen met 

tussenpozen van drie jaar periodieke 
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bijscholing aanmoedigen met betrekking 

tot de in bijlage I genoemde onderwerpen, 

om te waarborgen dat vervoersmanagers 

op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen in de sector. 

bijscholing aanmoedigen met betrekking 

tot de in bijlage I genoemde onderwerpen, 

om te waarborgen dat de in artikel 8, lid 1, 

bedoelde persoon of personen voldoende 

op de hoogte blijven van de 

ontwikkelingen in de sector." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=celex%3A32009R1071) 

 

Amendement  168 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) artikel 12, lid 2, tweede alinea, 

wordt geschrapt; 

(8) artikel 12, lid 2, tweede alinea, 

wordt vervangen door; 

 "De lidstaten moeten ten minste om de 

drie jaar controles uitvoeren om na te 

gaan of de ondernemingen aan de 

voorwaarden van artikel 3 voldoen." 

Or. en 

 

Amendement  169 

Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) artikel 12, lid 2, tweede alinea, 

wordt geschrapt; 

(8) Artikel 12, lid 2, wordt vervangen 

door: 

 "De lidstaten moeten ten minste om de 

drie jaar controles uitvoeren om na te 

gaan of de ondernemingen aan de 

voorwaarden van artikel 3 voldoen." 
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Or. en 

 

Amendement  170 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (8 bis) De lidstaten moeten ten minste om 

de drie jaar controles uitvoeren om na te 

gaan of de ondernemingen aan de 

voorwaarden van artikel 3 voldoen. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 12 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (8 bis) In artikel 12, lid 2, wordt de eerste 

alinea als volgt gewijzigd:  

Tot 31 december 2014 voeren de lidstaten 

ten minste om de vijf jaar controles uit om 

na te gaan of de ondernemingen aan de 

voorwaarden van artikel 3 voldoen. 

"De lidstaten voeren ten minste om de 

twee jaar controles uit om na te gaan of de 

ondernemingen aan de voorwaarden van 

artikel 3 voldoen." 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=NL) 
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Amendement  172 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) lid 1 wordt als volgt gewijzigd: 

 "1. Met het oog op de uitvoering van 

de onderhavige verordening, en met name 

van de artikelen 11 tot en met 14 en 

artikel 26, houdt elke lidstaat een 

nationaal elektronisch register bij van de 

wegvervoerondernemingen die van een 

bevoegde instantie een vergunning 

hebben gekregen voor de uitoefening van 

het beroep van wegvervoerondernemer. 

De verwerking van de gegevens in dat 

register staat onder toezicht van de 

daartoe aangewezen overheidsinstantie. 

De relevante gegevens in dit nationale 

elektronische register zijn toegankelijk in 

real time voor alle bevoegde instanties van 

de betrokken lidstaat." 

Or. fr 

 

Amendement  173 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (-a) het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "1 bis. Om de doeltreffendheid van 

grensoverschrijdende handhaving en 

gerichte controles te vergroten, moeten de 

gegevens in de nationale elektronische 
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registers in realtime toegankelijk zijn voor 

alle bevoegde inspectie-instanties van alle 

lidstaten. 

 De Europese Arbeidsinspectie is bevoegd 

voor het toezicht en de voor de toegang tot 

de gegevens die in de nationale 

elektronische registers worden bewaard." 

Or. en 

Motivering 

De realtime-toegang tot de gegevens van de nationale elektronische registers door de 

bevoegde inspectie-instanties is noodzakelijk voor een betere handhaving. Het opstellen van 

een zwarte lijst, net als in de luchtvaartsector, helpt voorkomen dat bedrijven die deze 

wetgeving niet naleven, internationale vervoersactiviteiten uitvoeren. Deze punten vallen 

onder de tegen eind 2018 op te richten Europese Arbeidsinspectie, zoals door de heer Juncker 

in zijn State of the Union-toespraak van 2017 werd vermeld. 

 

Amendement  174 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de volgende punten g), h), i) en j) 

worden toegevoegd: 

i) de volgende punten g), h), i), j) en 

k) worden toegevoegd: 

Or. en 

 

Amendement  175 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de volgende punten g), h), i) en j) 

worden toegevoegd: 

i) de volgende punten g) en h) 

worden toegevoegd: 

Or. es 
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Amendement  176 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter g bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g bis) de volgende gegevens over elke 

werknemer, met inbegrip van mobiel 

personeel: de naam, de nationaliteit, de 

lidstaat van de woonplaats, de lidstaat 

waar de arbeidsovereenkomst werd 

geregistreerd, de lidstaat waar sociale 

lasten worden betaald en het sociale of 

nationale verzekeringsnummer; 

Or. en 

 

Amendement  177 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009/EG 

Artikel 16 – lid 2 – letter g ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g ter) de totale activa en passiva, het 

eigen vermogen en de omzet gedurende de 

twee voorgaande jaren; 

Or. en 

 

Amendement  178 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter g quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 g quater) de risicoclassificatie van de 

onderneming, overeenkomstig artikel 9 

van Richtlijn 2006/22/EG; 

Or. en 

 

Amendement  179 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) het aantal werknemers; h) het aantal werknemers, hun 

namen, nationaliteit, lidstaat van de 

woonplaats, lidstaat waar sociale lasten 

worden betaald en sociaal 

verzekeringsnummer; 

Or. en 

 

Amendement  180 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) het aantal werknemers; h) het aantal werknemers dat 

gedurende het laatste kalenderjaar in het 

bedrijf werkzaam was; 
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Or. pl 

Motivering 

Door de referentieperiode toe te voegen verhoogt de rechtszekerheid van de bepaling. 

 

Amendement  181 

Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter h bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 h bis) de volgende gegevens over elke 

werknemer, met inbegrip van mobiel 

personeel: de naam, de nationaliteit, de 

lidstaat van de woonplaats, de lidstaat 

waar de arbeidsovereenkomst werd 

geregistreerd, de lidstaat waar sociale 

lasten worden betaald en het sociale of 

nationale verzekeringsnummer; 

Or. en 

 

Amendement  182 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de totale activa en passiva, het 

eigen vermogen en de omzet gedurende de 

laatste twee jaar; 

Schrappen 

Or. es 
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Amendement  183 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter j bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 j bis) de volgende gegevens over de 

bestuurders van de onderneming: naam, 

nationaliteit, land van de woonplaats, 

lidstaat waar de arbeidsovereenkomst 

werd geregistreerd, lidstaat waar de 

sociale lasten worden betaald; 

Or. en 

 

Amendement  184 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Richard Sulík, Zdzisław Krasnodębski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter i 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de totale activa en passiva, het 

eigen vermogen en de omzet gedurende de 

laatste twee jaar; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  185 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter i 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

i) de totale activa en passiva, het 

eigen vermogen en de omzet gedurende de 

laatste twee jaar; 

i) een kopie van het jaarlijks 

financieel verslag of andere documenten 

die de financiële draagkracht aantonen, 

zoals vermeld in Artikel 7, lid 2; 

Or. pl 

Motivering 

De vereiste om alle door de Commissie voorgestelde gegevens over te dragen lijkt niet 

helemaal verantwoord. Het is onduidelijk hoe de verstrekking van deze gegevens het 

handhaven van de regels voor de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer zou 

verbeteren. Het is beter om informatie op te nemen over de documenten die werkelijk de 

financiële draagkracht van het bedrijf kunnen aantonen. 

 

Amendement  186 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter j 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

j) de risicoclassificatie van de 

onderneming, overeenkomstig artikel 9 

van Richtlijn 2006/22/EG. 

Schrappen 

Or. es 

 

Amendement  187 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt i bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (i bis) het volgende punt (c bis) wordt 

toegevoegd: 

 "(c bis) de namen en alle relevante 

informatie inzake de door de 

vervoersmanagers eerder beheerde 

wegvervoersondernemingen;" 

Or. en 

 

Amendement  188 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt ii 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 

gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 

onder e) tot en met j), op te nemen in 

afzonderlijke registers. In dat geval zijn de 

relevante gegevens op verzoek 

beschikbaar of rechtstreeks toegankelijk 

voor alle bevoegde instanties van de 

betrokken lidstaat. De opgevraagde 

informatie wordt binnen vijf werkdagen na 

ontvangst van het verzoek verschaft. De 

onder a) tot en met d) van de eerste alinea 

bedoelde gegevenszijn openbaar 

toegankelijk, overeenkomstig de relevante 

bepalingen inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. 

De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 

gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 

onder e) tot en met j), op te nemen in 

afzonderlijke registers. In dat geval zijn de 

relevante gegevens rechtstreeks 

toegankelijk voor alle bevoegde instanties 

van de betrokken lidstaat. De opgevraagde 

informatie wordt binnen vijf werkdagen na 

ontvangst van het verzoek verschaft. De 

onder a) tot en met d) van de eerste alinea 

bedoelde gegevenszijn openbaar 

toegankelijk, overeenkomstig de relevante 

bepalingen inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Or. fr 

 

Amendement  189 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a – punt ii 
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 

gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 

onder e) tot en met j), op te nemen in 

afzonderlijke registers. In dat geval zijn de 

relevante gegevens op verzoek beschikbaar 

of rechtstreeks toegankelijk voor alle 

bevoegde instanties van de betrokken 

lidstaat. De opgevraagde informatie wordt 

binnen vijf werkdagen na ontvangst van 

het verzoek verschaft. De onder a) tot en 

met d) van de eerste alinea bedoelde 

gegevens zijn openbaar toegankelijk, 

overeenkomstig de relevante bepalingen 

inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. 

De lidstaten kunnen ervoor kiezen de 

gegevens als bedoeld in de eerste alinea, 

onder e) tot en met h), op te nemen in 

afzonderlijke registers. In dat geval zijn de 

relevante gegevens op verzoek beschikbaar 

of rechtstreeks toegankelijk voor alle 

bevoegde instanties van de betrokken 

lidstaat. De opgevraagde informatie wordt 

binnen vijf werkdagen na ontvangst van 

het verzoek verschaft. De onder a) tot en 

met d) van de eerste alinea bedoelde 

gegevens zijn openbaar toegankelijk, 

overeenkomstig de relevante bepalingen 

inzake de bescherming van 

persoonsgegevens. 

Or. es 

 

Amendement  190 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) alinea -1 wordt toegevoegd en luidt 

als volgt: 

 "De gegevens in de nationale 

elektronische registers moeten volledig en 

in realtime toegankelijk zijn voor de 

bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 

met oog op een doeltreffendere 

grensoverschrijdende handhaving"; 

Or. en 

 

Amendement  191 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (a bis) in artikel 16, lid 2, wordt punt c) 

als volgt gewijzigd: 

(c) de namen van de vervoersmanagers 

die zijn aangewezen om te voldoen aan de 

vereisten inzake betrouwbaarheid en 

vakbekwaamheid of, in voorkomend geval, 

de naam van een juridische 

vertegenwoordiger; 

"(c) de namen van de vervoersmanagers 

die zijn aangewezen om te voldoen aan de 

vereisten inzake betrouwbaarheid en 

vakbekwaamheid of, in voorkomend geval, 

de naam van een juridische 

vertegenwoordiger; de namen van de door 

de vervoersmanagers eerder beheerde 

ondernemingen;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=NL) 

 

Amendement  192 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter a ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – letter c 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (a ter) in artikel 16, lid 2, wordt punt c) 

als volgt gewijzigd: 

(c) de namen van de vervoersmanagers 

die zijn aangewezen om te voldoen aan de 

vereisten inzake betrouwbaarheid en 

vakbekwaamheid of, in voorkomend geval, 

de naam van een juridische 

vertegenwoordiger; 

"(c) de namen van de vervoersmanagers 

die zijn aangewezen om te voldoen aan de 

in artikel 3 vastgestelde vereisten inzake 

betrouwbaarheid en vakbekwaamheid of, 

in voorkomend geval, de naam van een 

juridische vertegenwoordiger;" 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32009R1071) 
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Amendement  193 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 5 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (b bis) Lid 5 wordt vervangen door: 

5. Onverminderd lid 1 en lid 2 nemen de 

lidstaten de nodige maatregelen om ervoor 

te zorgen dat de nationale elektronische 

registers vanuit de gehele Gemeenschap 

via de nationale contactpunten als 

aangegeven in artikel 18 onderling 

gekoppeld en toegankelijk zijn. De 

toegankelijkheid via de nationale 

contactpunten en de onderlinge koppeling 

moeten uiterlijk op 31 december 2012 zijn 

gerealiseerd en wel zodanig dat de 

bevoegde instanties uit alle lidstaten de 

nationale elektronische registers van alle 

andere lidstaten kunnen raadplegen. 

"5. De lidstaten nemen de nodige 

maatregelen om ervoor te zorgen dat de 

nationale elektronische registers vanuit de 

gehele Unie op zodanige wijze onderling 

gekoppeld en interoperabel zijn, en ook 

verbonden met de portal als genoemd in 

Verordening (EU) nr. 165/2014, dat de in 

lid 2 genoemde gegevens direct 

toegankelijk zijn voor alle bevoegde 

instanties en voor de controleorganen van 

alle lidstaten." 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendement  194 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter b ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 6 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (b ter) Lid 6 wordt vervangen door: 

6. Gemeenschappelijke regels voor de 

uitvoering van lid 5, zoals het formaat van 

de uitgewisselde gegevens, de technische 

procedures voor de elektronische 

"6. De Commissie is bevoegd om 

overeenkomstig artikel 24 gedelegeerde 

handelingen aan te nemen voor de 

vestiging en bijwerking van 
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raadpleging van de nationale elektronische 

registers van andere lidstaten en de 

bevordering van de interoperabiliteit van 

deze registers met andere relevante 

databanken worden door de Commissie 

vastgesteld overeenkomstig de in artikel 

25, lid 2, bedoelde raadplegingsprocedure, 

en wel voor het eerst vóór 31 december 

2010. Deze gemeenschappelijke regels 

moeten bepalen welke instantie 

verantwoordelijk is voor de toegang tot, 

het verdere gebruik en de bijwerking van 

de gegevens na raadpleging en moeten 

derhalve voorschriften bevatten over 
registratie van en toezicht op de gegevens. 

gemeenschappelijke regels teneinde ervoor 

te zorgen dat de nationale elektronische 

registers op zodanige wijze volledig 

onderling verbonden en interoperabel 

zijn, zowel onderling als met de portal 

genoemd in de Verordening (EU) nr. 

165/2014, dat een bevoegde autoriteit of 

een controleorgaan van ongeacht welke 

lidstaat direct toegang heeft tot het 

nationale elektronische register van 

iedere lidstaat zoals vastgesteld in lid 5. 

Dergelijke gemeenschappelijke regels 

omvatten regels inzake het formaat van de 

uitgewisselde gegevens, de technische 

procedures voor de elektronische 

raadpleging van de nationale 

elektronische registers van andere 

lidstaten en de interoperabiliteit van deze 

registers, alsmede specifieke regels met 

betrekking tot toegang tot, registratie van 

en toezicht op de gegevens." 

Or. it 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:32009R1071) 

 

Amendement  195 

Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Om ervoor te zorgen dat 

alle EU-regels inzake mobiele 

werknemers op een eerlijke, eenvoudige 

en doeltreffende manier worden 

toegepast, is de Europese Arbeidsinspectie 

bevoegd voor de controle en handhaving 

van de regels. Zij verleent operationele en 

juridische ondersteuning aan lidstaten, 

sociale partners en werknemers om 

sociale wetgeving te handhaven en 

controles op Europese schaal te 

ondernemen. 

Or. en 
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Amendement  196 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 11 – letter -a (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 16 – lid 2 – alinea's 1 en 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-a) lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

2. In het nationale elektronische 

register zijn ten minste de volgende 

gegevens opgenomen: (a) de naam en de 

rechtsvorm van de onderneming; (b) het 

adres van haar vestiging; (c) de namen van 

de vervoersmanagers die zijn aangewezen 

om te voldoen aan de vereisten inzake 

betrouwbaarheid en vakbekwaamheid of, 

in voorkomend geval, de naam van een 

juridische vertegenwoordiger; (d) de aard 

van de vergunning, het aantal voertuigen 

waarop de vergunning betrekking heeft en 

in voorkomend geval het serienummer van 

de communautaire vergunning en de 

gewaarmerkte afschriften; (e) het aantal, de 

categorie en het type ernstige inbreuken als 

bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), die de 

afgelopen twee jaar hebben geleid tot een 

veroordeling of sanctie; (f) de namen van 

de personen die de afgelopen twee jaar 

ongeschikt zijn verklaard om de leiding te 

hebben over de vervoersactiviteiten van 

een onderneming zolang de 

betrouwbaarheidsstatus van deze personen 

niet is hersteld overeenkomstig artikel 6, 

lid 3, alsmede de toepasselijke 

rehabilitatiemaatregelen. Met betrekking 

tot punt e) kunnen de lidstaten besluiten tot 

uiterlijk 31 december 2015 alleen de in 

bijlage IV vermelde zwaarste inbreuken in 

het nationale elektronische register op te 

nemen. 

"2. In het nationale elektronische 

register zijn ten minste de volgende 

gegevens opgenomen: (a) de naam en de 

rechtsvorm van de onderneming; (b) het 

adres van haar vestiging; (c) de namen van 

de vervoersmanagers die zijn aangewezen 

om te voldoen aan de vereisten inzake 

betrouwbaarheid en vakbekwaamheid of, 

in voorkomend geval, de naam van een 

juridische vertegenwoordiger; (d) de aard 

van de vergunning, het aantal voertuigen 

waarop de vergunning betrekking heeft en 

in voorkomend geval het serienummer van 

de communautaire vergunning en de 

gewaarmerkte afschriften; (e) het aantal, de 

categorie en het type ernstige inbreuken als 

bedoeld in artikel 6, lid 1, onder b), die de 

afgelopen twee jaar hebben geleid tot een 

veroordeling of sanctie; (f) de namen van 

de personen die de afgelopen twee jaar 

ongeschikt zijn verklaard om de leiding te 

hebben over de vervoersactiviteiten van 

een onderneming zolang de 

betrouwbaarheidsstatus van deze personen 

niet is hersteld overeenkomstig artikel 6, 

lid 3, alsmede de toepasselijke 

rehabilitatiemaatregelen. Met betrekking 

tot punt e) kunnen de lidstaten besluiten tot 

uiterlijk 31 december 2015 alleen de in 

bijlage IV vermelde zwaarste inbreuken in 

het nationale elektronische register op te 

nemen. 

 De gegevens in de nationale elektronische 

registers zijn in realtime toegankelijk voor 

de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten 
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met oog op een doeltreffendere 

grensoverschrijdende handhaving." 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1071&from=NL) 

 

Amendement  197 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Richtlijn (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Om de samenwerking tussen 

overheden en de uitwisseling van goede 

praktijken inzake controle te 

vergemakkelijken, werken de lidstaten 

samen met het platform voor de 

bestrijding van illegale arbeid en de 

Europese arbeidsautoriteit. 

Or. fr 

 

Amendement  198 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Als de lidstaat die om informatie 

wordt verzocht, van oordeel is dat het 

verzoek onvoldoende gemotiveerd is, stelt 

hij de verzoekende lidstaat daar binnen tien 

werkdagen van in kennis. De verzoekende 

4. Met betrekking tot lid 1 en 2 geldt 

dat als de lidstaat die om informatie wordt 

verzocht, van oordeel is dat het verzoek 

onvoldoende gemotiveerd is, hij de 

verzoekende lidstaat daar binnen vijf 
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lidstaat moet het verzoek verder 

onderbouwen. Als dit niet mogelijk is, kan 

het verzoek door de lidstaat worden 

afgewezen. 

werkdagen van in kennis stelt. De 

verzoekende lidstaat moet het verzoek 

verder onderbouwen en de betrokken 

lidstaten moeten overleg plegen om een 

oplossing voor eventuele problemen te 

vinden. Als dit niet mogelijk is, kan het 

verzoek door de lidstaat die om informatie 

wordt verzocht, worden afgewezen. In dat 

geval kan de verzoekende lidstaat de 

klacht aanhangig maken bij de 

Commissie die, in voorkomend geval, de 

nodige maatregelen kan nemen. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Als het moeilijk of onmogelijk is 

om te voldoen aan een verzoek om 

informatie of een verzoek tot het uitvoeren 

van controles of onderzoeken, stelt de 

lidstaat in kwestie de verzoekende lidstaat 

daar binnen tien werkdagen van in kennis, 

met opgave van redenen. De betrokken 

lidstaten plegen overleg om een oplossing 

voor eventuele problemen te vinden. 

5. Als het moeilijk of onmogelijk is 

om te voldoen aan een verzoek om 

informatie of een verzoek tot het uitvoeren 

van controles of onderzoeken, stelt de 

lidstaat in kwestie de verzoekende lidstaat 

daar binnen tien werkdagen van in kennis, 

met opgave van redenen. De betrokken 

lidstaten werken samen en plegen overleg 

om een oplossing voor eventuele 

problemen te vinden. 

Or. nl 

 

Amendement  200 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. In reactie op verzoeken uit hoofde 

van lid 3, verstrekken de lidstaten de 

gevraagde informatie en voeren zij de 

vereiste controles, inspecties en 

onderzoeken uit binnen 25 werkdagen na 

ontvangst van het verzoek, tenzij zij de 

verzoekende lidstaat ervan in kennis 

hebben gesteld dat het verzoek 

onvoldoende is gemotiveerd of dat het 

onmogelijk of moeilijk is eraan te 

voldoen, zoals bepaald in leden 4 en 5. 

6. In reactie op verzoeken uit hoofde 

van lid 3, verstrekken de lidstaten de 

gevraagde informatie en voeren zij de 

vereiste controles, inspecties en 

onderzoeken uit binnen 15 werkdagen na 

ontvangst van het verzoek, tenzij een 

andere tijdslimiet wederzijds door de 

betreffende lidstaten wordt 

overeengestemd. Als dit niet mogelijk is, 

kan het verzoek door de lidstaat worden 

afgewezen. In dat geval kan de 

verzoekende lidstaat de klacht aanhangig 

maken bij de Commissie die, in 

voorkomend geval, de nodige maatregelen 

kan nemen; 

Or. en 

 

Amendement  201 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 18 – lid 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. De lidstaten voeren 

grensoverschrijdende controles uit van 

aanverwante vervoersbedrijven (moeder-

dochterondernemingen) om overtredingen 

inzake onevenredige winstverschuiving of 

onderfacturering te identificeren; 

Or. en 

 

Amendement  202 

Karima Delli 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis. Een communautaire lijst van 

wegvervoerders die niet voldoen aan de 

desbetreffende wettelijke vereisten, zal 

openbaar worden gemaakt om een 

optimale transparantie te garanderen. 

Deze communautaire lijst is gebaseerd op 

gemeenschappelijke criteria die op 

communautair niveau worden ontwikkeld 

en die jaarlijks worden beoordeeld door 

de Europese Arbeidsinspectie. 

Wegvervoerders die op de communautaire 

lijst staan, worden aan een 

exploitatieverbod onderworpen. De 

exploitatieverboden die op de 

communautaire lijst staan, gelden overal 

op het grondgebied van de lidstaten. De 

lidstaten krijgen de mogelijkheid om in 

uitzonderingsgevallen eenzijdig 

maatregelen te nemen. In noodgevallen 

en in geval van onvoorziene 

veiligheidsproblemen krijgen de lidstaten 

de mogelijkheid om onmiddellijk een 

exploitatieverbod voor hun eigen 

grondgebied uit te vaardigen. 

Or. en 

Motivering 

De luchtvaartsector beschikt over een mondiale zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen die 

niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Zolang bedrijven op de lijst vermeld staan, is het hen 

verboden bedrijfsactiviteiten uit te voeren. Aangezien naleving van de regels in de sector van 

het wegvervoer nauw samenhangt met verkeersveiligheid, moet een soortgelijke lijst zo snel 

mogelijk worden opgesteld en onder de bevoegdheid van de op te richten Europese 

Arbeidsinspectie worden geplaatst. 

 

Amendement  203 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 16 
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Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) aan artikel 26 worden de volgende 

leden 3, 4 en 5 toegevoegd: 

Schrappen 

"3. De lidstaten stellen elk jaar een 

verslag op over het gebruik van 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton op hun grondgebied en 

dienen dit uiterlijk op 30 juni van het jaar 

na het einde van de verslagperiode in bij 

de Commissie. Dit verslag omvat: 

 

(a) het aantal vergunningen dat is 

toegekend aan vervoerders die 

goederenvervoer over de weg verrichten 

met uitsluitend motorvoertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton of combinaties van 

voertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton; 

 

(b) het aantal voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton dat in elk kalenderjaar 

in de lidstaat is ingeschreven; 

 

(c) het totale aantal voertuigen met 

een toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton dat op 31 december van 

elk jaar in de lidstaat is ingeschreven; 

 

(d) een raming van het aandeel van 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton in de totale 

wegvervoersactiviteiten van alle in de 

lidstaat ingeschreven voertuigen, 

opgesplitst in nationaal vervoer, 

internationaal vervoer en 

cabotagevervoer. 

 

4. Op basis van de informatie die de 

Commissie overeenkomstig lid 3 heeft 
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vergaard en van verder bewijsmateriaal 

presenteert de Commissie uiterlijk op 31 

december 2024 een verslag aan het 

Europees Parlement en de Raad over de 

ontwikkeling van het totale aantal 

motorvoertuigen met een toelaatbare 

maximummassa van hoogstens 3,5 ton of 

combinaties van voertuigen met een 

toelaatbare maximummassa van 

hoogstens 3,5 ton die worden ingezet voor 

nationale en internationale 

wegvervoersactiviteiten. Op basis van dit 

verslag beoordeelt de Commissie of het 

nodig is aanvullende maatregelen voor te 

stellen. 

5. Elk jaar stellen de lidstaten de 

Commissie in kennis van de verzoeken die 

zij hebben ontvangen uit hoofde van 

artikel 18, leden 3 en 4, van de 

antwoorden die zij van andere lidstaten 

hebben ontvangen en van de maatregelen 

die zij op basis van de verstrekte 

informatie hebben genomen."; 

 

Or. en 

 

Amendement  204 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

1072/2009 

Artikel 1 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het vervoer van lege containers of pallets 

wordt beschouwd als goederenvervoer 

voor rekening van derden wanneer er een 

vervoersovereenkomst voor is afgesloten. 

Schrappen 

Or. en 
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Amendement  205 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het vervoer van lege containers of pallets 

wordt beschouwd als goederenvervoer 

voor rekening van derden wanneer er een 

vervoersovereenkomst voor is afgesloten. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  206 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het vervoer van lege containers of pallets 

wordt beschouwd als goederenvervoer 

voor rekening van derden wanneer er een 

vervoersovereenkomst voor is afgesloten. 

Het vervoer van lege containers of pallets 

wordt niet beschouwd als internationaal 

goederenvervoer voor rekening van derden 

in de zin van hoofdstuk III. 

Or. en 

Motivering 

Door middel van cabotage, indien op tijdelijke basis en duidelijk gekoppeld aan een 

daadwerkelijke internationale vervoersoperatie, kan de efficiëntie van het vervoer worden 

vergroot en kunnen onnodige lege ritten worden vermeden. Het huidige cabotagesysteem 

wordt echter misbruikt door ondernemingen die systematische cabotage toepassen. Dit moet 

worden vermeden om een gelijk speelveld te garanderen. Daarom moeten internationale 

wegvervoersactiviteiten waarbij alleen lege containers of pallets worden vervoerd, niet 

worden toegekend. 
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Amendement  207 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 1 – alinea 1 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Het vervoer van lege containers of pallets 

wordt beschouwd als goederenvervoer 

voor rekening van derden wanneer er een 

vervoersovereenkomst voor is afgesloten. 

Voor de toepassing van hoofdstuk III 

inzake cabotage wordt het vervoer van 

lege containers of pallets niet beschouwd 

als goederenvervoer voor rekening van 

derden. 

Or. nl 

 

Amendement  208 

Karima Delli 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Aan artikel 1 wordt het volgende 

lid toegevoegd: 

 "1 bis. Deze verordening is ook van 

toepassing op het aan- of uitrijden van 

goederen over de weg in het kader van 

een gecombineerd vervoerstraject als 

vastgelegd in Richtlijn 92/106/EEG van 

de Raad." 

Or. en 

 

Amendement  209 

Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 
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Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (1 bis) In artikel 1 wordt lid 2 als volgt 

gewijzigd: 

2. In geval van vervoer vanuit een 

lidstaat naar een derde land en omgekeerd 

is deze verordening van toepassing op het 

traject op het grondgebied van iedere 

lidstaat van doorvoer. Zij is niet van 

toepassing op het traject over het 

grondgebied van de lidstaat waar de 

goederen worden geladen of gelost, zolang 

niet de noodzakelijke overeenkomst tussen 

de Gemeenschap en het betrokken derde 

land is gesloten. 

"2. In geval van vervoer vanuit een 

lidstaat naar een derde land en omgekeerd 

is deze verordening van toepassing op het 

traject op het grondgebied van iedere 

lidstaat van doorvoer. Dit doorvoertraject 

wordt geregeld door de richtlijn 

terbeschikkingstelling werknemers. Zij is 

niet van toepassing op het traject over het 

grondgebied van de lidstaat waar de 

goederen worden geladen of gelost, zolang 

niet de noodzakelijke overeenkomst tussen 

de Gemeenschap en het betrokken derde 

land is gesloten." 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 

Amendement  210 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Renaud Muselier, Franck 

Proust, Geoffroy Didier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 1 – lid 5 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. In artikel 1, lid 5, wordt punt c) 

geschrapt. 

Or. fr 

Motivering 

Onderhavige Verordening (EG) nr. 1072/2009 en al zijn bepalingen dienen eveneens van 

toepassing te zijn op motorvoertuigen met een toelaatbare maximummassa van hoogstens 3,5 

ton of combinaties van voertuigen met een toelaatbare maximummassa van hoogstens 3,5 ton, 
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die worden gebruikt voor wegvervoersactiviteiten. 

 

Amendement  211 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een of meerdere laadpunten 

tot de levering ervan op een of meerdere 

afleverpunten, zoals gespecificeerd in de 

vrachtbrief; 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  212 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een of meerdere laadpunten 

tot de levering ervan op een of meerdere 

afleverpunten, zoals gespecificeerd in de 

vrachtbrief; 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een of meerdere laadpunten 

tot de levering ervan op een of meerdere 

afleverpunten, zoals gespecificeerd in de 

vrachtbrief, met als belangrijkste 

doelstelling vrachtwagenritten zonder 

lading te vermijden; 
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Or. fr 

Motivering 

Het is niet de bedoeling dat cabotage een standaardwerkwijze wordt binnen het wegvervoer. 

Het dient in de eerste plaats te worden ingezet om vrachtwagenritten zonder lading te 

vermijden. 

 

Amendement  213 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

1072/2009 

Artikel 2 – lid 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een of meerdere laadpunten 

tot de levering ervan op een of meerdere 

afleverpunten, zoals gespecificeerd in de 

vrachtbrief; 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op laadpunt tot de levering ervan 

op een afleverpunt; 

Or. en 

 

Amendement  214 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een of meerdere laadpunten 

tot de levering ervan op een of meerdere 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op laadpunt tot de levering ervan 
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afleverpunten, zoals gespecificeerd in de 

vrachtbrief; 

op een afleverpunt; 

Or. en 

Motivering 

Door middel van cabotage, indien op tijdelijke basis en duidelijk gekoppeld aan een 

daadwerkelijke internationale vervoersoperatie naar of van de lidstaat van vestiging van 

vervoerder, kan de efficiëntie van het vervoer worden vergroot en kunnen onnodige lege ritten 

worden vermeden. Het huidige cabotagesysteem wordt echter misbruikt door ondernemingen 

die systematische cabotage toepassen met behulp van bestuurders die continu onderweg zijn. 

Dergelijke systematische cabotage moet worden voorkomen. 

 

Amendement  215 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een of meerdere laadpunten 

tot de levering ervan op een of meerdere 

afleverpunten, zoals gespecificeerd in de 

vrachtbrief; 

6. "cabotageactiviteit": nationaal 

vervoer voor rekening van derden dat 

tijdelijk wordt verricht in een lidstaat van 

ontvangst, gaande van het ophalen van de 

goederen op een laadpunt tot de levering 

ervan op een afleverpunt, zoals 

gespecificeerd in de vrachtbrief; 

Or. fr 

 

Amendement  216 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 3 
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Bestaande tekst Amendement 

 (2 bis) Artikel 3 wordt vervangen door: 

Algemeen beginsel "Algemeen beginsel 

Het internationale vervoer wordt 

uitgevoerd onder dekking van een 

communautaire vergunning en, indien de 

bestuurder een onderdaan van een derde 

land is, in combinatie met een 

bestuurdersattest. 

Het internationale vervoer wordt 

uitgevoerd onder dekking van een slimme 

tachograaf zoals bepaald in hoofdstuk II 

van Verordening (EU) nr. 165/2014 van 

het Europees Parlement en de Raad*, een 

communautaire vergunning en, indien de 

bestuurder een onderdaan van een derde 

land is, in combinatie met een 

bestuurdersattest. 

 __________________ 

 * Verordening (EU) nr. 165/2014 van het 

Europees Parlement en van de Raad van 

4 februari 2014 betreffende tachografen 

in het wegvervoer, tot intrekking van 

Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de 

Raad betreffende het controleapparaat in 

het wegvervoer en tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

harmonisatie van bepaalde voorschriften 

van sociale aard voor het wegvervoer (PB 

L 60 van 28.2.2014, blz. 1)." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

Motivering 

De slimme tachograaf vergemakkelijkt de verplichte en automatische controle van de positie 

van het voertuig bij het begin en einde van de werkdag en maakt gegevensverzameling van 

cumulatieve rijtijd in een bepaalde lidstaat mogelijk. Hierdoor kan naleving van regels 

inzake, onder meer, de detachering van werknemers en cabotage worden aangegeven. 

 

Amendement  217 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 3 – alinea 1 
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Bestaande tekst Amendement 

 (2 bis) De eerste alinea van artikel 3 

wordt vervangen door: 

Het internationale vervoer wordt 

uitgevoerd onder dekking van een 

communautaire vergunning en, indien de 

bestuurder een onderdaan van een derde 

land is, in combinatie met een 

bestuurdersattest. 

"Het internationale vervoer wordt 

uitgevoerd onder dekking van een 

communautaire vergunning, van een 

slimme tachograaf als genoemd in de 

Verordening (EU) nr. 165/2014 en, indien 

de bestuurder een onderdaan van een derde 

land is, in combinatie met een 

bestuurdersattest." 

Or. it 

(http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0072:0087:NL:PDF) 

 

Amendement  218 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 3 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (2 bis) De eerste alinea van artikel 3 

wordt als volgt gewijzigd: 

Het internationale vervoer wordt 

uitgevoerd onder dekking van een 

communautaire vergunning en, indien de 

bestuurder een onderdaan van een derde 

land is, in combinatie met een 

bestuurdersattest. 

"Het internationale vervoer wordt 

uitgevoerd onder dekking van een slimme 

tachograaf zoals bepaald in hoofdstuk II 

van Verordening (EU) nr. 165/2014; een 

communautaire vergunning en, indien de 

bestuurder een onderdaan van een derde 

land is, in combinatie met een 

bestuurdersattest." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=NL) 
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Amendement  219 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) lid 2 wordt vervangen door: Schrappen 

"2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat 

of in aangrenzende lidstaten uitvoeren. 

De laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen 

na de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer."; 

 

Or. nl 

 

Amendement  220 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig maximaal 



 

AM\1144073NL.docx 115/151 PE616.759v01-00 

 NL 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat 

of in aangrenzende lidstaten uitvoeren. 

De laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

drie cabotageritten uitvoeren na het 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land naar de 

ontvangende lidstaat. De eerste belading in 

het kader van een cabotagerit kan vanaf 

00.00 uur op de dag die volgt op de laatste 

lossing die in het kader van het 

inkomende internationale vervoer heeft 

plaatsgevonden, van start gaan. De laatste 

lossing in het kader van een cabotagerit, 

alvorens de lidstaat van ontvangst te 

verlaten, vindt plaats binnen zeven dagen 

na de laatste lossing die in het kader van 

het inkomende internationale vervoer in de 

lidstaat van ontvangst heeft 

plaatsgevonden. Binnen de in de eerste 

alinea bedoelde termijn mogen de 

vervoerders een aantal of alle van de in 

die alinea bedoelde cabotageritten in 

iedere lidstaat uitvoeren, op voorwaarde 

dat zij worden beperkt tot één cabotagerit 

per lidstaat binnen drie dagen na de 

binnenkomst zonder lading op het 

grondgebied van die lidstaat. De 

cabotagetermijn eindigt om 24.00 uur op 

de zevende dag. 

Or. en 

 

Amendement  221 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 
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trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 24 uur na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

 Wegvervoersondernemingen mogen in de 

ontvangende lidstaat geen cabotageritten 

uitvoeren met hetzelfde voertuig of, in het 

geval van een samenstel van voertuigen, 

met de trekker van hetzelfde voertuig, 

binnen zeven dagen na het aflopen van de 

in de eerste alinea bedoelde termijn van 

24 uur. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen één dag na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

 Wegvervoersondernemingen mogen in 

dezelfde ontvangende lidstaat geen 
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cabotageritten uitvoeren met hetzelfde 

voertuig of, in het geval van een 

samenstel van voertuigen, met de trekker 

van datzelfde voertuig, binnen zeven 

dagen na het aflopen van de in lid 1 

bedoelde termijn van één dag. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen 

na de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

niet met hetzelfde voertuig of, in het geval 

van een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat 

uitvoeren; 

Or. fr 

 

Amendement  224 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat 

uitvoeren. De laatste lossing in het kader 

van een cabotagerit vindt plaats binnen 

3 dagen na de laatste lossing in de 

ontvangende lidstaat in het kader van dit 

inkomend internationaal vervoer, met 

inachtneming van een 

vervoersovereenkomst. Dit zelfde voertuig 

mag in dezelfde lidstaat geen 

cabotageritten uitvoeren binnen 7 dagen 

die volgen op het aflopen van zijn 

cabotageactiviteit; 

Or. en 

Motivering 

Om systematische cabotage te helpen voorkomen, moet een afkoelingsfase volgen op de 

cabotageactiviteit van de vervoerder alvorens een andere cabotageactiviteit te mogen 

uitvoeren in dezelfde lidstaat. 

 

Amendement  225 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

"2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 
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met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat 

uitvoeren. De laatste lossing in het kader 

van een cabotagerit vindt plaats binnen 

drie dagen na de laatste lossing in de 

ontvangende lidstaat in het kader van het 

inkomend internationaal vervoer. 

 De voertuigen bedoeld in de eerste alinea 

van dit lid keren op zijn laatst twee weken 

na vertrek uit de lidstaat van oorsprong 

terug naar deze lidstaat." 

Or. it 

 

Amendement  226 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer.; 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat 

uitvoeren, met als doel een terugrit zonder 

lading te vermijden. De laatste lossing in 

het kader van de enig toegestane 

cabotagerit vindt plaats binnen 3 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer; 

Or. fr 
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Motivering 

Cabotage dient te worden ingekaderd en beperkt tot één enkele rit binnen een tijdsbestek van 

drie dagen, teneinde oneerlijke concurrentie tussen vervoerders te voorkomen. Het is niet de 

bedoeling dat dit een gangbare praktijk wordt binnen het wegvervoer. Het dient uitsluitend 

een antwoord te bieden op de bezorgdheid omtrent het milieu en de economische rendabiliteit 

van internationaal vervoer door vrachtwagenritten zonder lading te voorkomen. 

 

Amendement  227 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 6 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 8 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 7 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

Or. pl 

Motivering 

Volgens de aannamen van het Witboek van de EU moeten cabotagediensten geleidelijk 

worden geliberaliseerd. Daarom wordt voorgesteld om de periode voor het uitvoeren van 

cabotageritten op 7 dagen te houden, zonder echter een maximaal aantal ritten op te leggen, 

aangezien dat moeilijk te controleren is. 

Amendement  229 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer naar of uit de 

lidstaat van vestiging van de vervoerder 

zijn geleverd, mag de vervoerder met 

hetzelfde voertuig of, in het geval van een 

samenstel van voertuigen, met de trekker 

van hetzelfde voertuig cabotageritten in de 

ontvangende lidstaat uitvoeren. De laatste 

lossing in het kader van een cabotagerit 
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laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

vindt plaats binnen 48 uur na de laatste 

lossing in de ontvangende lidstaat in het 

kader van dit inkomend internationaal 

vervoer, met inachtneming van een 

vervoersovereenkomst. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 7 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 7 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

Or. en 

 

Amendement  232 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 3 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 
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Or. nl 

 

Amendement  233 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 5 dagen na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

2. Zodra de goederen die worden 

vervoerd in het kader van inkomend 

internationaal vervoer uit een andere 

lidstaat of uit een derde land zijn geleverd, 

mogen de in lid 1 bedoelde vervoerders 

met hetzelfde voertuig of, in het geval van 

een samenstel van voertuigen, met de 

trekker van hetzelfde voertuig 

cabotageritten in de ontvangende lidstaat of 

in aangrenzende lidstaten uitvoeren. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 1 dag na de 

laatste lossing in de ontvangende lidstaat in 

het kader van het inkomend internationaal 

vervoer. 

Or. fr 

 

Amendement  234 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a bis (nieuw) 

1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (a bis) Het volgende lid 2 bis wordt 

ingevoegd: 

 "2 bis. Alle cabotageritten dienen te 

worden gehonoreerd volgens de geldende 
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voorschriften in de lidstaat waar de 

cabotage plaatsvindt, of geldend in het 

kader van een detacheringsovereenkomst. 

Cabotage in de oude zin van het woord, 

die inbreuk maakt op de wetgeving van de 

ontvangende lidstaat, is dus verboden." 

Or. fr 

 

Amendement  235 

Verónica Lope Fontagné 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Deze operaties hebben ten doel de 

onderneming terug te geven aan de 

lidstaat van vestiging. 

Or. es 

Amendement  236 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening 1072/2009 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het voorafgaande 

internationale vervoer kan voorleggen. 

.Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het voorafgaande 

internationale vervoer kan voorleggen en 

van elke daaropvolgende cabotagerit die is 

uitgevoerd met een vrachtbrief. De 

vrachtbrieven moeten gemakkelijk 

toegankelijk zijn in het voertuig. 

 In elke vrachtbrief zijn de kentekenplaten 



 

PE616.759v01-00 126/151 AM\1144073NL.docx 

NL 

van de gebruikte motorvoertuigen en 

aanhangwagens opgenomen. De 

vrachtbrief mag elektronisch worden 

verzonden, met gebruik van een 

wijzigbaar gestructureerd formaat dat 

rechtstreeks gebruikt kan worden voor 

opslag en verwerking door computers, 

zoals eCMR. 

 Er zijn geen aanvullende documenten 

vereist als bewijs dat aan de in dit artikel 

omschreven vereisten is voldaan. 

 Gegevens aangaande de 28 voorgaande 

dagen worden bewaard. Gegevens worden 

in de onderneming bewaard. Tijdens de 

controle langs de weg mag de bestuurder 

contact opnemen met het hoofdkantoor, 

de vervoersmanager of een andere 

persoon of entiteit die de vrachtbrieven 

van de voorgaande 28 dagen kan 

verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement  237 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het voorafgaande 

internationale vervoer kan voorleggen.; 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het voorafgaande 

internationale vervoer naar of van diens 

lidstaat van vestiging kan voorleggen en 

als de waarde van de 

vervoersovereenkomst voor het 

voorafgaande internationale vervoer niet 

duidelijk lager is dan de gecombineerde 
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waarde van de vervoersovereenkomsten 

voor de vervoersactiviteiten. 

Or. en 

 

Amendement  238 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

1072/2009 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het voorafgaande 

internationale vervoer kan voorleggen. 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

niet geacht aan deze verordening te 

voldoen; 

Or. fr 

 

Amendement  239 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

 Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het voorafgaande 

internationale vervoer kan voorleggen. 

Nationale wegvervoersdiensten die in de 

ontvangende lidstaat worden uitgevoerd 

door een niet-ingezeten vervoerder, worden 

alleen geacht aan deze verordening te 

voldoen als de vervoerder duidelijke 

bewijzen van het reële, voorafgaande 

internationale vervoer kan voorleggen. 

Or. nl 
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Amendement  240 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (b bis) het volgende lid wordt toegevoegd: 

 "3 bis. Om aan te tonen dat de in dit 

artikel vastgelegde voorwaarden werden 

nageleefd, moeten de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat die de 

cabotageactiviteit ontvangt, het volgende 

controleren: 

 (a) de tachograafgegevens van de 

huidige dag en die van de 56 voorgaande 

dagen; 

 (b) de elektronische vrachtbrief van de 

huidige dag en de 56 voorgaande dagen; 

 (c) de in lid 1 bedoelde 

kennisgeving."; 

  

Or. en 

 

Amendement  241 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (b bis) artikel 8, lid 4, wordt vervangen 

door: 

Er zijn geen aanvullende documenten "Als bewijs dat aan de in dit artikel 
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vereist als bewijs dat aan de in dit artikel 

omschreven vereisten is voldaan. 

omschreven vereisten is voldaan, kunnen 

de bevoegde autoriteiten van de lidstaat 

die de cabotageactiviteit ontvangt, 

bijkomende gegevens vereisen en de 

gegevens controleren die verband houden 

met: 

 (a) de tachograaf; 

 (b) de elektronische vrachtbrief." 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1072-

20130701&from=nl) 

 

Amendement  242 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 4 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4 bis. De in lid 3 bedoelde bewijzen 

worden op verzoek voorgelegd aan of 

verzonden naar de gemachtigde inspecteur 

van de ontvangen lidstaat, binnen de duur 

van de controle langs de weg. De bewijzen 

mogen elektronisch worden verzonden, 

met gebruik van een wijzigbaar 

gestructureerd formaat dat rechtstreeks 

gebruikt kan worden voor opslag en 

verwerking door computers, zoals eCMR*. 

Tijdens de controle langs de weg mag de 

bestuurder contact opnemen met het 

hoofdkantoor, de vervoersmanager of een 

andere persoon of entiteit die de in lid 3 

bedoelde bewijzen kan verstrekken. 

4 bis. De in lid 3 bedoelde bewijzen 

worden aan boord van het voertuig 

bewaard en op verzoek voorgelegd aan of 

verzonden naar de gemachtigde inspecteur 

van de ontvangen lidstaat, binnen de duur 

van de controle langs de weg. De bewijzen 

mogen elektronisch worden verzonden, 

met gebruik van een wijzigbaar 

gestructureerd formaat dat rechtstreeks 

gebruikt kan worden voor opslag en 

verwerking door computers, zoals een 

elektronische vrachtbrief (eCMR).* 

Tijdens de controle langs de weg mag de 

bestuurder contact opnemen met het 

hoofdkantoor, de vervoersmanager of een 

andere persoon of entiteit die de in lid 3 

bedoelde bijkomende bewijzen kan 

verstrekken. 

Or. en 
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Amendement  243 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 4 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4 bis. De in lid 3 bedoelde bewijzen 

worden op verzoek voorgelegd aan of 

verzonden naar de gemachtigde inspecteur 

van de ontvangen lidstaat, binnen de duur 

van de controle langs de weg. De bewijzen 

mogen elektronisch worden verzonden, 

met gebruik van een wijzigbaar 

gestructureerd formaat dat rechtstreeks 

gebruikt kan worden voor opslag en 

verwerking door computers, zoals eCMR*. 

Tijdens de controle langs de weg mag de 

bestuurder contact opnemen met het 

hoofdkantoor, de vervoersmanager of een 

andere persoon of entiteit die de in lid 3 

bedoelde bewijzen kan verstrekken. 

4 bis. De in lid 3 bedoelde bewijzen 

worden aan boord van het voertuig 

bewaard en op verzoek voorgelegd aan of 

verzonden naar de gemachtigde inspecteur 

van de ontvangen lidstaat, binnen de duur 

van de controle langs de weg. De bewijzen 

mogen elektronisch worden verzonden, 

met gebruik van een wijzigbaar 

gestructureerd formaat dat rechtstreeks 

gebruikt kan worden voor opslag en 

verwerking door computers, zoals eCMR*. 

Tijdens de controle langs de weg mag de 

bestuurder contact opnemen met het 

hoofdkantoor, de vervoersmanager of een 

andere persoon of entiteit die de in lid 3 

bedoelde bewijzen kan verstrekken. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Claude Rolin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 4 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De in lid 3 bedoelde bewijzen worden op 

verzoek voorgelegd aan of verzonden naar 

de gemachtigde inspecteur van de 

ontvangen lidstaat, binnen de duur van de 

controle langs de weg. Zij kunnen worden 

De in lid 3 bedoelde bewijzen worden op 

verzoek voorgelegd aan de gemachtigde 

inspecteur van de ontvangende lidstaat, 

binnen de duur van de controle langs de 

weg. Zij kunnen worden voorgelegd of 
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voorgelegd of elektronisch worden 

verzonden, met gebruik van een wijzigbaar 

gestructureerd formaat dat rechtstreeks 

gebruikt kan worden voor opslag en 

verwerking door computers, zoals eCMR.* 

Tijdens de controle langs de weg mag de 

bestuurder contact opnemen met het 

hoofdkantoor, de vervoersmanager of een 

andere persoon of entiteit die de in lid 3 

bedoelde bewijzen kan verstrekken. 

elektronisch worden verzonden, met 

gebruik van een wijzigbaar gestructureerd 

formaat dat rechtstreeks gebruikt kan 

worden voor opslag en verwerking door 

computers, zoals eCMR.* Tijdens de 

controle langs de weg mag de bestuurder 

contact opnemen met het hoofdkantoor, de 

vervoersmanager of een andere persoon of 

entiteit die de in lid 3 bedoelde bewijzen 

kan verstrekken. 

Or. fr 

 

Amendement  245 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Renate Weber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening 1072/2009 

Artikel 8 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

_________________ Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Achterhaald 

 

Amendement  246 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 4 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "4 ter. Om naleving van deze verordening 

doeltreffend te controleren, stellen 
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wegvervoersondernemingen de 

desbetreffende nationale bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat die de 

cabotageactiviteit ontvangt uiterlijk bij de 

aanvang van de cabotageactiviteit en in 

(een van) de officiële ta(a)l(en) van de 

ontvangende lidstaat of in (een) andere 

ta(a)l(en) die door de ontvangende lidstaat 

word(t)(en) aanvaard, via een verklaring 

schriftelijk in kennis van de relevante 

informatie die noodzakelijk is om 

doeltreffende controle van de 

cabotageritten mogelijk te maken, met 

inbegrip van ten minste het volgende: 

 (a) de identiteit van de afzender; 

 (b) de geraamde looptijd van de 

cabotageactiviteit; 

 (c) de volgende gegevens over elke 

bestuurder: de naam, de lidstaat van de 

woonplaats, de lidstaat waar de 

arbeidsovereenkomst werd geregistreerd, 

de lidstaat waar sociale lasten worden 

betaald, het sociale of nationale 

verzekeringsnummer. 

Or. en 

 

Amendement  247 

Georges Bach 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 9 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 bis) Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

Artikel 9 "Artikel 9 

Regels die van toepassing zijn op 

cabotagevervoer 

Regels die van toepassing zijn op 

cabotagevervoer 

1. Tenzij in de communautaire 

wetgeving anders is bepaald, gelden voor 

het verrichten van cabotagevervoer de 

1. Tenzij in de communautaire 

wetgeving anders is bepaald, gelden voor 

het verrichten van cabotagevervoer de 
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wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften van de lidstaat van ontvangst 

met betrekking tot het volgende: 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften van de lidstaat van ontvangst 

met betrekking tot het volgende: 

(a) de contractuele voorwaarden van 

het vervoer; 

(a) de contractuele voorwaarden van 

het vervoer; 

(b) de afmetingen en gewichten van 

voertuigen; 

(b) de afmetingen en gewichten van 

voertuigen; 

(c) de voorschriften inzake het vervoer 

van sommige categorieën goederen, met 

name gevaarlijke goederen, bederfelijke 

levensmiddelen en levende dieren; 

(c) de voorschriften inzake het vervoer 

van sommige categorieën goederen, met 

name gevaarlijke goederen, bederfelijke 

levensmiddelen en levende dieren; 

(d) de rij- en rusttijden; (d) de rij- en rusttijden; 

(e) de belasting over de toegevoegde 

waarde (btw) op vervoerdiensten. 

(e) de belasting over de toegevoegde 

waarde (btw) op vervoerdiensten; 

 (e bis) het minimumloon en de betaalde 

vakantiedagen, zoals bepaald in artikel 3, 

lid 1, onder b) en c), van 

Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad. 

De in de eerste alinea, onder b), genoemde 

afmetingen en gewichten mogen eventueel 

groter zijn dan die welke in de lidstaat van 

vestiging van de vervoerder gelden, doch 

zij mogen in geen geval groter zijn dan de 

door de lidstaat van ontvangst voor 

nationaal vervoer vastgestelde 

grenswaarden of de technische kenmerken 

die zijn genoemd in de in artikel 6, lid 1, 

van Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 

juli 1996 houdende vaststelling, voor 

bepaalde aan het verkeer binnen de 

Gemeenschap deelnemende 

wegvoertuigen, van de in het nationale en 

het internationale verkeer maximaal 

toegestane afmetingen, en van de in het 

internationale verkeer maximaal toegestane 

gewichten vermelde bewijzen. 

De in de eerste alinea, onder b), genoemde 

afmetingen en gewichten mogen eventueel 

groter zijn dan die welke in de lidstaat van 

vestiging van de vervoerder gelden, doch 

zij mogen in geen geval groter zijn dan de 

door de lidstaat van ontvangst voor 

nationaal vervoer vastgestelde 

grenswaarden of de technische kenmerken 

die zijn genoemd in de in artikel 6, lid 1, 

van Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 

juli 1996 houdende vaststelling, voor 

bepaalde aan het verkeer binnen de 

Gemeenschap deelnemende 

wegvoertuigen, van de in het nationale en 

het internationale verkeer maximaal 

toegestane afmetingen, en van de in het 

internationale verkeer maximaal toegestane 

gewichten vermelde bewijzen. 

De in lid 1 bedoelde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften moeten 

op niet-ingezeten vervoerders worden 

toegepast onder dezelfde voorwaarden als 

die welke aan de in de lidstaat van 

ontvangst gevestigde vervoerders worden 

opgelegd, zodat discriminatie op grond van 

nationaliteit of plaats van vestiging wordt 

De in lid 1 bedoelde wettelijke en 

bestuursrechtelijke voorschriften moeten 

op niet-ingezeten vervoerders worden 

toegepast onder dezelfde voorwaarden als 

die welke aan de in de lidstaat van 

ontvangst gevestigde vervoerders worden 

opgelegd, zodat discriminatie op grond van 

nationaliteit of plaats van vestiging wordt 
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uitgesloten. uitgesloten." 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2009.300.01.0072.01.NLD&toc=OJ:L:2009:300:TOC) 

Motivering 

Om te verduidelijken dat de voorwaarden voor de detachering van werknemers 

(minimumlonen en betaalde vakantiedagen) direct en volledig van toepassing zijn op alle 

cabotageactiviteiten vanaf de eerste dag waarop de wegvervoersactiviteiten plaatsvinden in 

een lidstaat van ontvangst. 

 

Amendement  248 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Het volgende artikel 8 bis wordt 

toegevoegd: 

  

 "Elektronische kennisgeving 

 Wegvervoersondernemingen zorgen er 

voor iedere uitgevoerde cabotageactiviteit 

voor dat de bevoegde autoriteiten van alle 

lidstaten via elektronische kennisgeving 

of schriftelijk naar behoren worden 

ingelicht over de cabotageactiviteit en de 

relevante informatie die noodzakelijk is 

voor een doeltreffende controle van de 

cabotageactiviteit, en dit uiterlijk bij 

aanvang. Deze kennisgeving wordt 

verstrekt in een van de officiële talen van 

de ontvangende lidstaat of in een andere 

toegestane taal en omvat de volgende 

gegevens: 

 (i) de naam van de afzender; 
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 (ii) de geraamde looptijd van de 

activiteit; 

 (iii) de naam van de bestuurder, zijn 

land van vestiging, lidstaat waar sociale 

lasten worden betaald en sociaal 

verzekeringsnummer." 

  

Or. en 

 

Amendement  249 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Renate Weber 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening 1072/2009 

Artikel 9 – lid 1 – letter f (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 bis) Aan artikel 9, lid 1, wordt het 

volgende punt f) toegevoegd: 

 "(f) de toepassing van de regels die 

afkomstig zijn van de richtlijn van het 

Europees Parlement en de Raad tot 

wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat 

betreft de handhavingsvoorschriften en 

tot vaststelling van specifieke regels met 

betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 

Richtlijn 2014/67/EU voor de 

terbeschikkingstelling van bestuurders in 

de wegvervoersector;". 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/ALL/?uri=CELEX:32009R1072) 

Motivering 

Alle voorschriften voor de sector moeten afkomstig zijn van lex specialis. 

 

Amendement  250 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 9 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) In artikel 9, lid 1, wordt het 

volgende punt toegevoegd: 

 "e bis) het minimumloon en de betaalde 

vakantiedagen, zoals bepaald in artikel 3, 

lid 1, eerste alinea, onder b) en c), van 

Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad." 

Or. it 

 

Amendement  251 

Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, João Pimenta Lopes 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw) 

1072/2009 

Artikel 9 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (5 bis) Artikel 9, lid 1, wordt als volgt 

gewijzigd: 

1. Tenzij in de communautaire 

wetgeving anders is bepaald, gelden voor 

het verrichten van cabotagevervoer de 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften van de lidstaat van ontvangst 

met betrekking tot het volgende: (a) de 

contractuele voorwaarden van het vervoer; 

(b) de afmetingen en gewichten van 

voertuigen; (c) de voorschriften inzake het 

vervoer van sommige categorieën 

goederen, met name gevaarlijke goederen, 

bederfelijke levensmiddelen en levende 

dieren; (d) de rij- en rusttijden; (e) de 

belasting over de toegevoegde waarde 

(btw) op vervoerdiensten. 

"1. Tenzij in de communautaire 

wetgeving anders is bepaald, gelden voor 

het verrichten van cabotagevervoer de 

wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften van de lidstaat van ontvangst 

met betrekking tot het volgende: (a) de 

contractuele voorwaarden van het vervoer; 

(b) de afmetingen en gewichten van 

voertuigen; (c) de voorschriften inzake het 

vervoer van sommige categorieën 

goederen, met name gevaarlijke goederen, 

bederfelijke levensmiddelen en levende 

dieren; (d) de rij- en rusttijden; (e) de 

belasting over de toegevoegde waarde 

(btw) op vervoerdiensten; (f)de 

voorwaarden voor detachering van 
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werknemers." 

  

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R1072&from=NL) 

 

Amendement  252 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Alex Mayer, Claudiu 

Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Elena Gentile 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 9 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) aan lid 1 van artikel 9 wordt de 

volgende letter toegevoegd: 

 (e bis) het minimumloon en de betaalde 

vakantiedagen, zoals bepaald in artikel 3, 

lid 1, onder b) en c), van 

Richtlijn 96/71/EG van het Europees 

Parlement en de Raad*. 

 __________________ 

 * 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). 

Or. en 

 

Amendement  253 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) Het volgende artikel 10 bis wordt 

ingevoegd: 

Schrappen 

  

"Artikel 10 bis  

Controles  

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten 

minste 2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

 

2. De lidstaten richten hun controles 

op ondernemingen die geclassificeerd zijn 

als ondernemingen met een verhoogd 

risico op overtredingen van de bepalingen 

van dit hoofdstuk die op hen van 

toepassing zijn. Daar moeten de lidstaten, 

binnen de risicoclassificatie die door hen 

is ingesteld overeenkomstig artikel 9 van 

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad*** en die is 

uitgebreid overeenkomstig artikel 12 van 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad****, het 

risico op dergelijke overtredingen 

behandelen als een risico op zich. 

 

3. Minstens drie keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg. Dergelijke controles worden tegelijk 

uitgevoerd door de voor de handhaving 

van de regels op het gebied van 

wegvervoer bevoegde nationale 

autoriteiten van twee of meer lidstaten, elk 

op hun eigen grondgebied. De nationale 

contactpunten die overeenkomstig artikel 

18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
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1071/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad**** zijn aangewezen, wisselen 

informatie uit over het aantal en het type 

overtredingen dat is vastgesteld nadat de 

gezamenlijke controles langs de weg zijn 

uitgevoerd. 

______________________  

*** Richtlijn 2006/22/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 

15 maart 2006 inzake 

minimumvoorwaarden voor de uitvoering 

van de Verordeningen (EEG) nr. 3820/85 

en (EEG) nr. 3821/85 van de Raad 

betreffende voorschriften van sociale aard 

voor het wegvervoer (PB L 102 van 

11.4.2006, blz. 35). 

 

**** Verordening (EG) nr. 1071/2009 

van het Europees Parlement en de Raad 

van 21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels betreffende de 

voorwaarden waaraan moet zijn voldaan 

om het beroep van 

wegvervoerondernemer uit te oefenen en 

tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van 

de Raad (PB L 300 van 14.11.2009, 

blz. 51)."; 

 

  

Or. en 

 

Amendement  254 

Siôn Simon 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Het volgende artikel 10 bis wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 10 bis 

Om de verplichtingen op grond van dit 

hoofdstuk verder te handhaven, zorgen de 
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lidstaten ervoor dat er op hun 

grondgebied een samenhangende 

handhavingsstrategie wordt toegepast. 

Deze strategie is gericht op 

ondernemingen met een hoog risicocijfer, 

zoals genoemd in artikel 9 van 

Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad*, en maakt gebruik 

van de informatie en de gegevens die 

gedurende een periode van 56 dagen zijn 

vastgelegd, verwerkt of opgeslagen. De 

slimme tachograaf wordt uiterlijk op 2 

januari 2020 verplicht ingevoerd bij alle 

voertuigen die betrokken zijn bij 

internationaal transport en cabotage. 

 __________________ 

 * Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 maart 2006 

inzake minimumvoorwaarden voor de 

uitvoering van de Verordeningen (EEG) 

nr. 3820/85 en (EEG) nr. 3821/85 van de 

Raad betreffende voorschriften van 

sociale aard voor het wegvervoer en tot 

intrekking van Richtlijn 88/599/EEG van 

de Raad."  

Or. en 

 

Amendement  255 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten 

minste 2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

Schrappen 
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gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Helga Stevens 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

1. Elke lidstaat staat in voor een 

grondig en effectief handhavingsbeleid op 

zijn grondgebied. Daarbij organiseert elke 

lidstaat controles op zodanige wijze dat, 

vanaf 1 januari 2020, in elk kalenderjaar 

ten minste 2 % van alle cabotageritten op 

zijn grondgebied worden gecontroleerd. 

Vanaf 1 januari 2022 verhogen zij dit 

percentage tot minstens 3 %. De basis voor 

de berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. nl 

 

Amendement  257 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 1. Cabotage door een in het 
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controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

buitenland geregistreerde vervoerder is 

verboden. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

4 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 6 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. fr 

 

Amendement  258 

Karima Delli, Terry Reintke 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

8 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 10 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. en 

 

Amendement  259 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 
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Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

6 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 8 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. en 

 

Amendement  260 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

4 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 6 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. nl 
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Amendement  261 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

2 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 3 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

1. Elke lidstaat organiseert de 

controles op zodanige wijze dat, vanaf 1 

januari 2020, in elk kalenderjaar ten minste 

5 % van alle cabotageritten op zijn 

grondgebied worden gecontroleerd. Vanaf 

1 januari 2022 verhogen zij dit percentage 

tot minstens 10 %. De basis voor de 

berekening van dat percentage wordt 

gevormd door de totale cabotageactiviteit 

in de lidstaat, uitgedrukt in tonkilometers 

in jaar t-2, zoals gerapporteerd door 

Eurostat. 

Or. it 

 

Amendement  262 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Minstens drie keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg. Dergelijke controles worden tegelijk 

uitgevoerd door de voor de handhaving van 

de regels op het gebied van wegvervoer 

bevoegde nationale autoriteiten van twee of 

meer lidstaten, elk op hun eigen 

grondgebied. De nationale contactpunten 

3. Minstens zes keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg, die kunnen samenvallen met de 

controles die worden uitgevoerd 

overeenkomstig Richtlijn 2006/22/EG van 

het Europees Parlement en de Raad. 

Dergelijke controles worden tegelijk 

uitgevoerd door de voor de handhaving van 
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die overeenkomstig artikel 18, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad**** zijn 

aangewezen, wisselen informatie uit over 

het aantal en het type overtredingen dat is 

vastgesteld nadat de gezamenlijke 

controles langs de weg zijn uitgevoerd. 

de regels op het gebied van wegvervoer 

bevoegde nationale autoriteiten van twee of 

meer lidstaten, elk op hun eigen 

grondgebied. De nationale contactpunten 

die overeenkomstig artikel 18, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad**** zijn 

aangewezen, wisselen informatie uit over 

het aantal en het type overtredingen dat is 

vastgesteld nadat de gezamenlijke 

controles langs de weg zijn uitgevoerd. 

Or. en 

 

Amendement  263 

Jeroen Lenaers 

 

Voorstel voor een verordening 

 Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Minstens drie keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg. Dergelijke controles worden tegelijk 

uitgevoerd door de voor de handhaving van 

de regels op het gebied van wegvervoer 

bevoegde nationale autoriteiten van twee of 

meer lidstaten, elk op hun eigen 

grondgebied. De nationale contactpunten 

die overeenkomstig artikel 18, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad**** zijn 

aangewezen, wisselen informatie uit over 

het aantal en het type overtredingen dat is 

vastgesteld nadat de gezamenlijke 

controles langs de weg zijn uitgevoerd. 

3. Minstens zes keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg, die kunnen samenvallen met de 

controles die worden uitgevoerd 

overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 

2006/22/EG. Dergelijke controles worden 

tegelijk uitgevoerd door de voor de 

handhaving van de regels op het gebied 

van wegvervoer bevoegde nationale 

autoriteiten van twee of meer lidstaten, elk 

op hun eigen grondgebied. De nationale 

contactpunten die overeenkomstig artikel 

18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 

1071/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad**** zijn aangewezen, wisselen 

informatie uit over het aantal en het type 

overtredingen dat is vastgesteld nadat de 

gezamenlijke controles langs de weg zijn 

uitgevoerd. 

Or. nl 
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Amendement  264 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

1072/2009 

Artikel 10 bis – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Minstens drie keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg. Dergelijke controles worden tegelijk 

uitgevoerd door de voor de handhaving van 

de regels op het gebied van wegvervoer 

bevoegde nationale autoriteiten van twee of 

meer lidstaten, elk op hun eigen 

grondgebied. De nationale contactpunten 

die overeenkomstig artikel 18, lid 1, van 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 van het 

Europees Parlement en de Raad**** zijn 

aangewezen, wisselen informatie uit over 

het aantal en het type overtredingen dat is 

vastgesteld nadat de gezamenlijke 

controles langs de weg zijn uitgevoerd. 

3. Minstens zes keer per jaar 

verrichten de lidstaten gezamenlijke 

controles van cabotagevervoer langs de 

weg, die kunnen samenvallen met de 

controles die worden uitgevoerd 

overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 

2006/22/EG. Dergelijke controles worden 

tegelijk uitgevoerd door de voor de 

handhaving van de regels op het gebied 

van wegvervoer bevoegde nationale 

autoriteiten van twee of meer lidstaten, elk 

op hun eigen grondgebied. De nationale 

contactpunten die overeenkomstig artikel 

18, lid 1, van Verordening (EG) nr. 

1071/2009 van het Europees Parlement en 

de Raad**** zijn aangewezen, wisselen 

informatie uit over het aantal en het type 

overtredingen dat is vastgesteld nadat de 

gezamenlijke controles langs de weg zijn 

uitgevoerd. 

Or. fr 

Amendement  265 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 10 bis – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De lidstaten voeren minstens 

eenmaal per jaar gezamenlijke 

boekhoudkundige controles uit voor 

vervoersbedrijven met 

dochterondernemingen in andere 

lidstaten om overtredingen inzake 
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onevenredige winstverschuiving of 

onderfacturering te identificeren en te 

bestraffen. 

Or. en 

 

Amendement  266 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 14 bis – opschrift 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 14 bis Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  267 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 14 bis – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Aansprakelijkheid Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  268 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 14 bis – alinea 1 



 

PE616.759v01-00 148/151 AM\1144073NL.docx 

NL 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten voorzien in sancties tegen 

verzenders, expediteurs, contractanten en 

subcontractanten wegens niet-naleving 

van de hoofdstukken II en III, als deze 

bewust opdracht geven voor 

vervoersdiensten die in strijd zijn met deze 

verordening. 

Schrappen 

Or. en 

 

Amendement  269 

Siôn Simon, Ole Christensen, Evelyn Regner, Rory Palmer, Guillaume Balas, Alex 

Mayer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 14 bis – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten voorzien in sancties tegen 

verzenders, expediteurs, contractanten en 

subcontractanten wegens niet-naleving van 

de hoofdstukken II en III, als deze bewust 

opdracht geven voor vervoersdiensten die 

in strijd zijn met deze verordening. 

De lidstaten voorzien in effectieve en 

ontmoedigende sancties tegen verzenders, 

expediteurs, contractanten en 

subcontractanten wegens niet-naleving van 

de hoofdstukken II en III, als deze opdracht 

geven voor vervoersdiensten die in strijd 

zijn met deze verordening. 

Or. en 

 

Amendement  270 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 14 bis – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten voorzien in sancties tegen De lidstaten voorzien in effectieve, 
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verzenders, expediteurs, contractanten en 

subcontractanten wegens niet-naleving van 

de hoofdstukken II en III, als deze bewust 

opdracht geven voor vervoersdiensten die 

in strijd zijn met deze verordening. 

evenredige en ontmoedigende sancties 

tegen verzenders, expediteurs, 

contractanten en subcontractanten wegens 

niet-naleving van de hoofdstukken II en III, 

als deze opdracht geven voor 

vervoersdiensten die in strijd zijn met deze 

verordening. 

Or. it 

Amendement  271 

Georgi Pirinski 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De Commissie stelt uiterlijk eind 

2022 een verslag op over de stand van de 

communautaire markt voor vervoer over 

de weg. In dit verslag wordt een analyse 

van de marktsituatie, inclusief een 

evaluatie van de doeltreffendheid van de 

controles, alsmede van de ontwikkeling 

van de in het beroep geldende 

arbeidsvoorwaarden opgenomen en wordt 

nagegaan of de harmonisering van de 

voorschriften op het gebied van onder 

meer handhaving en heffingen voor het 

gebruik van de wegeninfrastructuur, 

alsmede sociale wetgeving en wetgeving 

inzake veiligheid zodanig is gevorderd dat 

de verdere openstelling van de markten 

voor binnenlands wegvervoer, met 

inbegrip van cabotage, in overweging kan 

worden genomen.  

Or. en 

 

Amendement  272 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 
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Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 17 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Jaarlijks stellen de lidstaten de 

Commissie uiterlijk tegen 31 januari in 

kennis over het aantal vervoersbedrijven 

met dochterondernemingen in andere 

lidstaten en het aantal vervoersbedrijven 

dat werd gecontroleerd voor 

overtredingen inzake onderfacturering 

en/of onevenredige winstverschuiving. 

Or. en 

Amendement  273 

Michael Detjen 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1072/2009 

Artikel 8 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

2. Zodra de in het kader van het 

inkomende internationale vervoer 

vervoerde goederen zijn geleverd, wordt de 

in lid 1 bedoelde vervoerders toestemming 

verleend om, aansluitend op internationaal 

vervoer vanuit een andere lidstaat of vanuit 

een derde land naar de lidstaat van 

ontvangst, met hetzelfde voertuig of, in het 

geval van een samenstel van voertuigen, 

het trekkende voertuig van datzelfde 

voertuig, tot drie cabotageritten uit te 

voeren. De laatste lossing in het kader van 

een cabotagerit, alvorens de lidstaat van 

ontvangst te verlaten, vindt plaats binnen 

zeven dagen na de laatste lossing die in het 

kader van het inkomende internationale 

vervoer in de lidstaat van ontvangst heeft 

plaatsgevonden. Binnen de in de eerste 

alinea bedoelde termijn mogen de 

vervoerders een aantal of alle van de in 

die alinea bedoelde cabotageritten in 

iedere lidstaat uitvoeren, op voorwaarde 

dat zij worden beperkt tot één cabotagerit 

2. Zodra de in het kader van het 

inkomende internationale vervoer 

vervoerde goederen zijn geleverd, wordt de 

in lid 1 bedoelde vervoerders toestemming 

verleend om, aansluitend op internationaal 

vervoer vanuit een andere lidstaat of vanuit 

een derde land naar de lidstaat van 

ontvangst, met hetzelfde voertuig of, in het 

geval van een samenstel van voertuigen, 

het trekkende voertuig van datzelfde 

voertuig, één cabotagerit uit te voeren. De 

lossing in het kader van een cabotagerit, 

alvorens de lidstaat van ontvangst te 

verlaten, vindt plaats binnen zeven dagen 

na de laatste lossing die in het kader van 

het inkomende internationale vervoer in de 

lidstaat van ontvangst heeft 

plaatsgevonden. Na deze cabotageoperatie 

zijn de volgende zeven dagen geen andere 
cabotageritten in deze lidstaat van 

ontvangst toegestaan. In afwijking 

daarvan is een cabotagerit altijd 

toegestaan wanneer de geografische 
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per lidstaat binnen drie dagen na de 

binnenkomst zonder lading op het 

grondgebied van die lidstaat. 

plaats van lossing van een 

cabotageoperatie dichter bij de 

standplaats van de onderneming ligt dan 

de plaats van lading van deze 

cabotageoperatie, waarbij de eerste plaats 

van lading binnen een cirkel van 200 

kilometer van de plaats van lossing van de 

laatste grensoverschrijdende rit moet 

liggen. 

  

Or. de 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32009R1072) 

 


