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Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerphandeling

Amendementen van het Parlement in twee kolommen

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 
Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 
Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven.

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 
verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling.
Indien een amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop 
in de ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 
bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 
handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie.

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 
tekst

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 
worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 
tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 
aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.
Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 
diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 
niet gemarkeerd.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot 
machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland 
inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale 
personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide 
landen
(COM(2019)0221 – C9-0001/2019 – 2019/0107(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2019)0221),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 2, lid 1, en 91 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij 
het Parlement is ingediend (C9-0001/2019),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde 
rechtsgrond,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 25 september 
20191,

– na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

– gezien artikel 59 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0000/2019),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar 
voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

1 PB C, van ..., blz. ... (nog niet in het Publicatieblad verschenen)
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TOELICHTING

De aanleiding voor het voorstel voor een besluit is een verzoek van Duitsland om het land 
overeenkomstig artikel 2, lid 1, VWEU te machtigen zijn huidige bilaterale overeenkomst met 
Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat in de grensgebieden tussen beide landen 
cabotageactiviteiten worden toegestaan tijdens het verlenen van internationale 
personenvervoerdiensten per autobus en touringcar. Tijdens de vergadering van het Comité 
vervoer over land EU/Zwitserland van juni 2018, deelde Zwitserland de Commissie mee ook 
in een dergelijke overeenkomst geïnteresseerd te zijn. 

Voorgenomen cabotagevervoer binnen de Unie door vervoerders uit derde landen die geen 
houder zijn van een communautaire vergunning, beïnvloedt de werking van de interne markt 
voor touringcar- en autobusdiensten als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 1073/2009. Ook 
blijft het niet zonder gevolgen voor de Overeenkomst inzake vervoer over land tussen de EU 
en Zwitserland, op grond waarvan cabotagevervoer niet is toegestaan, met uitzondering van 
cabotagerechten uit hoofde van bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten en Zwitserland die 
vóór de sluiting van deze overeenkomst reeds bestonden (niettemin voorzag geen enkele 
bilaterale overeenkomst in dergelijke rechten). Momenteel heeft alleen Frankrijk een 
overeenkomst met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan (in 2017 gewijzigde 
bilaterale overeenkomst).

Een verbintenis zoals door Duitsland wordt bedoeld, valt onder de exclusieve bevoegdheid 
van de Unie. Overeenkomstig artikel 2, lid 1, VWEU kan de Unie de lidstaten echter 
machtigen om op te treden op gebieden waarop de Unie exclusief bevoegd is. Een dergelijke 
machtiging moet worden verleend door de wetgever van de Unie overeenkomstig de 
wetgevingsprocedure van artikel 91, VWEU. 

De rapporteur merkt op dat, krachtens het voorstel van de Commissie, de toestemming alleen 
wordt gegeven op voorwaarde dat van concurrentieverstoring en van discriminatie tussen in 
de Unie gevestigde vervoerders geen sprake is. Bovendien heeft het cabotagevervoer een 
duidelijk beperkt geografisch bereik, aangezien het alleen zou worden toegestaan tijdens het 
verrichten van touringcar- en autobusdiensten tussen Duitsland en Zwitserland in de Duitse 
grensgebieden die in het voorgestelde besluit worden gespecificeerd, te weten de bestuurlijke 
districten Freiburg en Tübingen in Baden-Württemberg en het bestuurlijke district Zwaben in 
Beieren.

De rapporteur stelt voor het voorstel van de Commissie te steunen, omdat het de verbindingen 
van het grensoverschrijdend openbaar vervoer tussen beide landen zou verbeteren, het reizen 
per touringcar en autobus toegankelijker en aantrekkelijker zou maken en het aanbod voor 
mensen die in de grensgebieden wonen en werken zou vergroten.


