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27.6.2018 A8-0204/102 

Amendement  102 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 5 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a) het volgende punt wordt 

toegevoegd: 

 "a bis)  de onder b) vermelde 

voertuigen verrichten in het kader van 

een vervoersovereenkomst ten minste één 

lading of lossing van goederen per drie 

weken in het land van vestiging. De 

bewijzen van deze ladingen en lossingen 

worden aan boord van het voertuig 

bewaard en op verzoek voorgelegd aan de 

gemachtigde inspecteur van de ontvangen 

lidstaat, binnen de duur van de controle 

langs de weg."  

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/103 

Amendement  103 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

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 op de terugweg naar de lidstaat 

van vestiging van een vervoerder. De 

laatste lossing in het kader van een 

cabotagerit vindt plaats binnen 48 uur na 

de laatste lossing in de ontvangende 

lidstaat in het kader van het inkomend 

internationaal vervoer. 

 Krachtens de eerste alinea toegestane 

cabotageritten hebben een tijdelijk 

karakter en het werk van de bestuurder 

die deze ritten uitvoert, wordt zodanig 

georganiseerd dat de bestuurder 

overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 561/2006 in zijn woonplaats of op een 

andere door hem gekozen locatie kan 

rusten. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/104 

Amendement  104 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "2 bis. Vervoersondernemingen mogen in 

de lidstaat van ontvangst geen 

cabotageritten uitvoeren met hetzelfde 

voertuig of, in het geval van een 

samenstel van voertuigen, met de trekker 

van dat samenstel binnen zeven dagen na 

afloop van het cabotagevervoer." 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/105 

Amendement  105 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EG) nr. 1071/2009 

Artikel 8 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) het volgende lid wordt ingevoegd: 

 "2 ter. Dit vervoer is bedoeld om terug te 

keren naar de lidstaat van vestiging van 

de onderneming." 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/106 

Amendement  106 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Kateřina Konečná 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

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, mag het aantal cabotageritten na 

een internationale vervoersactiviteit binnen 

een periode van 48 uur niet worden 

beperkt. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0204/107 

Amendement  107 

Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Marie-Pierre Vieu, 

Marie-Christine Vergiat, Dennis de Jong 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Verslag A8-0204/2018 

Ismail Ertug 

Aanpassing aan de ontwikkelingen in de wegvervoersector 

COM(2017)0281 – C8-0169/2017 – 2017/0123(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) Na afloop van de 

cabotageritten mogen 

wegvervoersondernemingen in de lidstaat 

van ontvangst gedurende zeven dagen 

geen verdere cabotageritten uitvoeren met 

hetzelfde voertuig of, in het geval van een 

samenstel van voertuigen, met de trekker 

van dat samenstel. 

Or. en 

 

 


