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21.3.2019 A8-0206/185

Amendement 185
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er zijn ook problemen vastgesteld 
bij de toepassing op de zeer mobiele 
wegvervoersector van de regels inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
zoals gespecificeerd in Richtlijn 96/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad15 
en de regels inzake administratieve 
voorschriften zoals vastgelegd in Richtlijn 
2014/67/EU van het Europees Parlement 
en de Raad16. De ongecoördineerde 
nationale maatregelen voor de toepassing 
en handhaving van de bepalingen inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers in 
de wegvervoersector veroorzaken een hoge 
administratieve druk op ondernemingen die 
in een ander land van de Unie zijn 
gevestigd. Daardoor wordt de vrijheid om 
grensoverschrijdende 
wegvervoersdiensten te verlenen uitermate 
beperkt, wat negatieve neveneffecten heeft 
op de werkgelegenheid.

(9) Er zijn ook problemen vastgesteld 
bij de toepassing op de zeer mobiele 
wegvervoersector van de regels inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers 
zoals gespecificeerd in Richtlijn 96/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad15 
en de regels inzake administratieve 
voorschriften zoals vastgelegd in Richtlijn 
2014/67/EU van het Europees Parlement 
en de Raad16. De ongecoördineerde 
nationale maatregelen voor de toepassing 
en handhaving van de bepalingen inzake de 
terbeschikkingstelling van werknemers in 
de wegvervoersector veroorzaken een hoge 
administratieve druk op ondernemingen die 
in de Unie zijn gevestigd, en zorgen voor 
oneerlijke concurrentie tussen de 
ondernemingen in de sector.

–––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
15 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).

15 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).

16 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 16 Richtlijn 2014/67/EU van het Europees 
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Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten en 
tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt ("de IMI-
verordening") (PB L 159 van 28.5.2014, 
blz. 11).

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
inzake de handhaving van 
Richtlijn 96/71/EG betreffende de 
terbeschikkingstelling van werknemers met 
het oog op het verrichten van diensten en 
tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 1024/2012 betreffende de 
administratieve samenwerking via het 
Informatiesysteem interne markt ("de IMI-
verordening") (PB L 159 van 28.5.2014, 
blz. 11).

Or. en



AM\1180667NL.docx PE621.702v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

21.3.2019 A8-0206/186

Amendement 186
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (9 bis) Door niet-naleving van de 
vestigingsregels voor ondernemingen voor 
internationaal wegvervoer ontstaan er 
verschillen binnen de interne markt en 
neemt de oneerlijke concurrentie tussen 
ondernemingen toe. Er moeten dus 
strengere en beter te controleren 
vestigingsvoorwaarden komen voor 
ondernemingen voor internationaal 
wegvervoer, met name om de oprichting 
van brievenbusondernemingen tegen te 
gaan.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/187

Amendement 187
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) In haar voorstel van 8 maart 201617 
tot herziening van Richtlijn 96/71/EG heeft 
de Commissie erkend dat de 
tenuitvoerlegging van die richtlijn in de 
zeer mobiele wegvervoersector voor 
bijzondere juridische vragen en problemen 
zorgt, en heeft zij aangegeven dat die 
kwesties best kunnen worden opgelost 
middels sectorspecifieke wetgeving voor 
het wegvervoer.

(10) In haar voorstel van 8 maart 201617 
tot herziening van Richtlijn 96/71/EG heeft 
de Commissie erkend dat de 
tenuitvoerlegging van die richtlijn in de 
zeer mobiele wegvervoersector voor 
bijzondere juridische vragen en problemen 
zorgt, en heeft zij aangegeven dat die 
kwesties best kunnen worden opgelost 
middels sectorspecifieke wetgeving voor 
het wegvervoer. Aangezien de 
vervoersector een van de meest kwetsbare 
sectoren is, moeten de bepalingen voor 
minimale bescherming van Richtlijn 
96/71/EG evenwel worden toegepast op 
alle werknemers.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
17 COM(2016)0128. 17 COM(2016)0128.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/188

Amendement 188
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (10 bis) Aangezien er in de Unie 
een gebrek aan bestuurders is, moeten de 
arbeidsomstandigheden aanzienlijk 
worden verbeterd om de aantrekkelijkheid 
van het beroep te vergroten.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/189

Amendement 189
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Om de doeltreffende en evenredige 
uitvoering van Richtlijn 96/71/EG in de 
wegvervoersector te waarborgen, is het 
noodzakelijk sectorspecifieke regels op te 
stellen die zijn afgestemd op de bijzondere 
aard van het zeer mobiele 
personeelsbestand van de 
wegvervoersector en een evenwicht te 
creëren tussen de sociale bescherming van 
bestuurders en de vrijheid van ondernemers 
om grensoverschrijdende diensten te 
verlenen.

(11) Om de doeltreffende en evenredige 
uitvoering van Richtlijn 96/71/EG in de 
wegvervoersector te waarborgen, is het 
noodzakelijk sectorspecifieke regels op te 
stellen die zijn afgestemd op de bijzondere 
aard van het zeer mobiele 
personeelsbestand van de 
wegvervoersector, de handhaving van 
deze regels te bevorderen en een 
evenwicht te creëren tussen de sociale 
bescherming van bestuurders en de vrijheid 
van ondernemers om grensoverschrijdende 
diensten te verlenen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/190

Amendement 190
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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) Cabotage zoals gedefinieerd bij de 
Verordeningen (EG) nr. 1072/200918 en 
1073/200919 komt neer op diensten die 
onder Richtlijn 96/71/EG vallen, 
aangezien de vervoersoperatie volledig 
plaatsvindt in een andere lidstaat. 
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.

––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––
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 

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 
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goederenvervoer over de weg (PB L 300 
van 14.11.2009, blz. 72).

goederenvervoer over de weg (PB L 300 
van 14.11.2009, blz. 72).

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).

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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21.3.2019 A8-0206/191

Amendement 191
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (12 bis) In verband met de 
specifieke kenmerken van transitovervoer 
en de onvoldoende mate van 
verbondenheid van een bestuurder met 
het grondgebied van een gastlidstaat, 
moeten dergelijke vervoersactiviteiten 
worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/192

Amendement 192
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Om een effectieve en efficiënte 
handhaving van de specifieke regels 
inzake terbeschikkingstelling van 
werknemers te verzekeren en onevenredige 
administratieve lasten voor ondernemers 
uit andere lidstaten te vermijden, moeten 
specifieke administratieve en 
controlemaatregelen voor de 
wegvervoersector worden vastgesteld, 
waarbij controle-instrumenten zoals de 
digitale tachograaf ten volle worden benut.

(13) Om te kunnen beschikken over 
duidelijke, uit Richtlijn 96/71/EG zoals 
gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/957 van 
het Europees Parlement en de Raad1, en 
Richtlijn 2014/67/EU voortvloeiende 
sectorspecifieke regels inzake 
terbeschikkingstelling van werknemers, 
een doeltreffende en efficiënte 
handhaving van deze regels te 
waarborgen en onevenredige 
administratieve lasten voor ondernemers 
uit andere lidstaten te vermijden, moeten er 
gestandaardiseerde formulieren worden 
ontwikkeld door de Commissie en 
beperkte specifieke administratieve en 
controlemaatregelen voor de 
wegvervoersector worden vastgesteld, 
waarbij controle-instrumenten zoals het 
Informatiesysteem interne markt (IMI), 
het GNSS-portaal (wereldwijd 
satellietnavigatiesysteem) voor het 
wegvervoer en de slimme tachograaf ten 
volle worden benut.

___________________________
1 Richtlijn (EU) 2018/957 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 
96/71/EG betreffende de 
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terbeschikkingstelling van werknemers 
met het oog op het verrichten van diensten 
(Voor de EER relevante tekst)
PB L 173 van 9.7.2018, blz. 16. 

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/193

Amendement 193
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (13 bis) Praktijken waarbij 
moedermaatschappijen in een bepaalde 
lidstaat het merendeel van de winst 
opstrijken, waardoor de 
dochterondernemingen in andere 
lidstaten slechts beperkte middelen 
overhouden terwijl zij wel het merendeel 
van de omzet uit de vervoersactiviteiten 
genereren, kunnen leiden tot 
ongelijkheden en een onevenwichtige 
winstverdeling tussen de lidstaten en 
moeten daarom worden vermeden. Een 
van de negatieve sociale gevolgen van 
dergelijke praktijken is dat de inkomsten 
van de bestuurders in de lidstaten waar de 
dochterondernemingen zijn gevestigd, op 
een lager niveau worden gehouden. Om 
mogelijke oneerlijke concurrentie in de 
wegvervoersector aan te pakken, moeten 
dergelijke praktijken nauwlettend worden 
onderzocht, met als doel ze te vermijden.

Or. en
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21.3.2019 A8-0206/194

Amendement 194
Marita Ulvskog
namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

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 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 (13 ter) Teneinde de volledige 
inachtneming van de sociale regelgeving 
te waarborgen en in afwachting van de 
oprichting van de Europese 
Arbeidsautoriteit moeten de bevoegde 
controleautoriteiten toegang hebben tot 
alle gegevens die via het IMI-systeem en 
het GNSS-portaal worden doorgestuurd, 
en moeten zij die controleren.

Or. en


