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27.6.2018 A8-0206/161 

Amendement  161 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Dergelijke evenwichtige criteria 

moeten gebaseerd zijn op het concept van 

voldoende verbondenheid van een 

bestuurders met het grondgebied van een 

gastlidstaat. Daarom moet een tijdsdrempel 

worden ingesteld, waarbij het 

minimumloon en de minimale jaarlijkse 

betaalde vakantie van de gastlidstaat op het 

internationaal wegvervoer van toepassing 

worden zodra die drempel wordt 

overschreden. Die tijdsdrempel dient niet 

van toepassing te zijn op cabotage zoals 

gedefinieerd bij de Verordeningen (EG) 

nr. 1072/200918 en 1073/200919, 

aangezien de volledige vervoersoperatie 

plaatsvindt in een gastlidstaat. Bijgevolg 

dienen het minimumloon en de minimale 

jaarlijkse betaalde vakantie van de 

gastlidstaat, ongeacht de frequentie en de 

duur van de door de bestuurder uitgevoerde 

activiteiten, van toepassing te zijn op 

cabotage. 

(12) Dergelijke evenwichtige criteria 

moeten gebaseerd zijn op het concept van 

voldoende verbondenheid van een 

bestuurder met het grondgebied van een 

gastlidstaat. Daarom moet een tijdsdrempel 

worden ingesteld, waarbij het 

minimumloon en de minimale jaarlijkse 

betaalde vakantie van de gastlidstaat op het 

internationaal wegvervoer van toepassing 

worden zodra die drempel wordt 

overschreden. Het minimumloon, de 

vergoedingen, de minimale jaarlijkse 

betaalde vakantie, de maximale 

arbeidstijd en alle voorschriften van 

sociale aard van de gastlidstaat dienen, 

ongeacht de frequentie en de duur van de 

door de bestuurder uitgevoerde activiteiten, 

ook van toepassing te zijn op cabotage. 

_________________  

18 Verordening (EG) nr. 1072/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 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). 
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19 Verordening (EG) nr. 1073/2009 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

21 oktober 2009 tot vaststelling van 

gemeenschappelijke regels voor toegang 

tot de internationale markt voor 

touringcar- en autobusdiensten en tot 

wijziging van Verordening (EG) 

nr. 561/2006 (PB L 300 van 14.11.2009, 

blz. 88). 

 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0206/162 

Amendement  162 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 1 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De lidstaten passen de punten b) en c) van 

de eerste alinea van artikel 3, lid 1, van 

Richtlijn 96/71/EG niet toe op bestuurders 

in de wegvervoersector die voor de in 

artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde 

ondernemingen werken, wanneer zij 

internationale vervoersactiviteiten 

verrichten zoals gedefinieerd in de 

Verordeningen (EG) nr. 1072/2009 en 

1073/2009 als de periode waarin die 

bestuurders voor de uitvoering van die 

activiteiten op hun grondgebied ter 

beschikking zijn gesteld, korter is dan of 

even lang is als [3] dagen in één 

kalendermaand. 

Schrappen 

Or. en 

Motivering 

Om een einde te maken aan de loonuitbuiting van bestuurders in loondienst uit landen met lage lonen en 

lage sociale voorwaarden in landen met hoge lonen en hoge sociale voorwaarden, moeten de verbeterde 

voorwaarden voor vrachtwagenbestuurders vanaf de eerste werkdag worden toegepast. Deze alinea komt 

derhalve te vervallen. 
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27.6.2018 A8-0206/163 

Amendement  163 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 2 – alinea 2 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Als de periode van terbeschikkingstelling 

langer is dan [3] dagen passen de lidstaten 

de punten b) en c) van de eerste alinea van 

artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG toe 

op de volledige periode van 

terbeschikkingstelling op hun grondgebied 

gedurende de in de eerste alinea genoemde 

periode van één kalendermaand. 

Vanaf de eerste dag van 

terbeschikkingstelling passen de lidstaten 

de punten b) en c) van de eerste alinea van 

artikel 3, lid 1, van Richtlijn 96/71/EG toe 

op de volledige periode van 

terbeschikkingstelling op hun grondgebied 

gedurende de in de eerste alinea genoemde 

periode van één kalendermaand. 

Or. en 

Motivering 

Om een einde te maken aan de loonuitbuiting van bestuurders in loondienst uit landen met lage lonen en 

lage sociale voorwaarden in landen met hoge lonen en hoge sociale voorwaarden, moeten de verbeterde 

voorwaarden voor vrachtwagenbestuurders vanaf de eerste werkdag worden toegepast. 



 

AM\1157476NL.docx  PE621.702v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

27.6.2018 A8-0206/164 

Amendement  164 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0206/2018 

Merja Kyllönen 

Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders 

in de wegvervoersector 

(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD)) 

 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 2 – lid 4 – letter a – inleidende formule 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de verplichting voor een in een 

andere lidstaat gevestigde 

wegvervoerondernemer om uiterlijk bij 

aanvang van de terbeschikkingstelling een 

verklaring van terbeschikkingstelling te 

sturen aan de nationale bevoegde 

autoriteiten, in elektronische vorm en in 

een officiële taal van de gastlidstaat of in 

het Engels, waarin alleen de volgende 

gegevens zijn opgenomen: 

a) de verplichting voor een in een 

andere lidstaat gevestigde 

wegvervoerondernemer om uiterlijk bij 

aanvang van de terbeschikkingstelling een 

verklaring van terbeschikkingstelling te 

sturen aan de nationale bevoegde 

autoriteiten, in elektronische vorm en in de 

officiële taal van de gastlidstaat, waarin 

alleen de volgende gegevens zijn 

opgenomen: 

Or. en 

Motivering 

Opdat de toezichthoudende autoriteiten de verplichte documenten in verband met terbeschikkingstelling 

volledig begrijpen en zich er ten volle van bewust zijn, moeten zij ze in hun officiële taal kunnen lezen. 

 


