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22.3.2019 A8-0204/165

Amendement 165
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 1 ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 1 – lid 2

Bestaande tekst Amendement

(1 ter) Artikel 1, lid 2, wordt vervangen 
door:

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 
is echter uitgesloten van het 
toepassingsgebied van 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
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22.3.2019 A8-0204/166

Amendement 166
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 1 quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 1 – lid 5 – letter c

Bestaande tekst Amendement

(1 quater) Lid 5, onder c), wordt 
vervangen door:

(c) goederenvervoer met motorvoertuigen 
waarvan de toegestane massa in beladen 
toestand, met inbegrip van die van de 
aanhangwagen(s), niet meer dan 3,5 t 
bedraagt;

(c) goederenvervoer met motorvoertuigen 
waarvan de toegestane massa in beladen 
toestand, met inbegrip van die van de 
aanhangwagen(s), minder dan 2,4 ton 
bedraagt;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/167

Amendement 167
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 1 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 2 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Aan artikel 2 wordt het volgende 
punt toegevoegd: 
7 bis. "doorvoer": de verplaatsingen van 
een geladen voertuig via één of meer 
lidstaten of derde landen, waarvan het 
punt van vertrek en het punt van 
aankomst zich niet in die lidstaten of 
derde landen bevinden.

Or. en

Motivering

Deze definitie is noodzakelijk om regels vest te stellen voor de terbeschikkingstelling van 
bestuurders in COM(2017)0278.
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22.3.2019 A8-0204/168

Amendement 168
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 3 – letter -a (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-a) In lid 1 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"(b bis) internationaal vervoer 
verrichten met voertuigen die zijn 
uitgerust met een slimme tachograaf als 
bedoeld in artikel 3 en hoofdstuk II van 
Verordening (EU) nr. 165/2014 van het 
Europees Parlement en van de Raad1 bis."
__________________
1 bis 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
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22.3.2019 A8-0204/169

Amendement 169
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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. 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. 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, met 
inachtneming van de toepasselijke 
vervoersovereenkomst;

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/170

Amendement 170
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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. 1072/2009
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) Het volgende lid wordt ingevoegd:
"2 bis. Na het verstrijken van de in lid 2 
bedoelde termijn van drie dagen is het 
vervoerders niet toegestaan om binnen 
60 uur na de terugkeer naar de lidstaat 
van vestiging van de vervoerder of totdat 
zij nieuw internationaal vervoer hebben 
verricht vanuit de lidstaat waar de 
onderneming is gevestigd, met hetzelfde 
voertuig of, in het geval van een 
samenstel van voertuigen, met het 
motorvoertuig van dat samenstel, 
cabotageritten te verrichten in dezelfde 
lidstaat van ontvangst."

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/171

Amendement 171
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 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 op verzoek voorgelegd aan of 
verzonden naar de gemachtigde inspecteur 
van de ontvangen lidstaat, binnen de duur 
van de controle langs de weg. De lidstaten 
accepteren bewijzen die 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 in het 
kader van het Verdrag betreffende de 
overeenkomst tot internationaal vervoer 
van goederen over de weg (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
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22.3.2019 A8-0204/172

Amendement 172
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 9 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Aan artikel 9, lid 1, wordt het 
volgende punt toegevoegd:
"e bis) de bezoldiging en betaalde 
vakantiedagen als bedoeld in artikel 3, 
lid 1, eerste alinea, onder b) en c), van 
Richtlijn 96/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis.
__________________
1 bis 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
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22.3.2019 A8-0204/173

Amendement 173
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 7
Verordening (EG) nr. 1072/2009
Artikel 10 bis – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Controles Slimme handhaving

Or. en
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22.3.2019 A8-0204/174

Amendement 174
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme

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 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. Om de verplichtingen op grond 
van dit hoofdstuk verder te handhaven, 
zorgen de lidstaten ervoor dat er op hun 
grondgebied een samenhangende 
nationale handhavingsstrategie wordt 
toegepast. Deze strategie is vooral gericht 
op ondernemingen met een hoge 
risicocategorie als bedoeld in artikel 9 van 
Richtlijn 2006/22/EG van het Europees 
Parlement en de Raad1 bis.

__________________
1 bis 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).

Or. en


