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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2019 A8-0204/261

Amendement 261
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Uit de ervaring met de 
tenuitvoerlegging van de Verordeningen 
(EG) nr. 1071/200918 en (EG) 
nr. 1072/200919 is gebleken dat de regels in 
die verordeningen op een aantal punten 
konden worden verbeterd.

(1) Uit de ervaring met de 
tenuitvoerlegging van de Verordeningen 
(EG) nr. 1071/200918 en (EG) 
nr. 1072/200919 is gebleken dat de regels in 
die verordeningen op een aantal punten een 
betere handhaving vergden.

__________________ __________________
18 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.

18 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.

19 Verordening (EG) nr. 1072/2009 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels 
voor toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de 
weg, PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72.

19 Verordening (EG) nr. 1072/2009 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels 
voor toegang tot de markt voor 
internationaal goederenvervoer over de 
weg, PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0204/262

Amendement 262
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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. Deze mogelijkheid bleek niet 
noodzakelijk om te reageren op dringende 
behoeften en heeft op het gebied van de 
toegang verschillen doen ontstaan, waarbij 
de grondbeginselen van de goede werking 
van de interne markt en de vrijheid van 
dienstverlening worden ondermijnd. Ze 
moet derhalve worden geschrapt.

Or. pl



AM\1180742NL.docx PE621.710v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2019 A8-0204/263

Amendement 263
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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) Om een einde te maken aan het 
gebruik van zogenoemde 
"brievenbusondernemingen" is het 
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.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0204/264

Amendement 264
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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 
toegevoegd aan de punten die relevant zijn 
voor de beoordeling van de 
betrouwbaarheidsstatus.

(6) Aangezien ernstige schendingen 
van om het even welke nationale aan het 
wegvervoer gerelateerde regels een 
aanzienlijk effect kunnen hebben op de 
eerlijke concurrentie op de 
wegvervoersmarkt, moeten dergelijke 
schendingen worden toegevoegd aan de 
punten die relevant zijn voor de 
beoordeling van de 
betrouwbaarheidsstatus.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0204/265

Amendement 265
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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 
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. pl
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22.3.2019 A8-0204/266

Amendement 266
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 8

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 interne markt van de 
EU, 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.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0204/267

Amendement 267
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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 
stelselmatig worden bijgehouden zodat 
deze volledig en up-to-date is, teneinde de 
bevoegde nationale autoriteiten die de 
relevante regels toepassen, een voldoende 
overzicht te bieden van de onderzochte 
vervoerders. Met name informatie over het 
aantal voertuigen waarover de vervoerder 
beschikt, het aantal chauffeurs 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.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0204/268

Amendement 268
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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 strikt moet worden 
behouden.

Or. pl
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22.3.2019 A8-0204/269

Amendement 269
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 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 
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.

(15) Een verdere digitalisering van de 
sector en van de instrumenten om 
documenten uit te wisselen is noodzakelijk 
voor de goede werking van de interne 
markt en om buitensporige 
administratieve lasten te voorkomen; 
daarom moeten de regels die 
wegvervoerders volgen om aan te tonen dat 
zij de cabotageregels naleven, 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. pl
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22.3.2019 A8-0204/270

Amendement 270
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-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 1 – letter aVerordening (EG) nr. 1071/2009
Artikel 1 – lid 4 – letter a – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

punt a) wordt geschrapt; Schrappen

Or. pl


