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22.3.2019 A8-0206/751

Amendement 751
Andrey Novakov

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.

Een bestuurder wordt niet geacht ter 
beschikking te zijn gesteld in de zin van 
Richtlijn 96/71/EG wanneer hij bilaterale 
internationale vervoersactiviteiten 
verricht.
Voor de toepassing van deze richtlijn 
wordt onder een bilaterale 
vervoersactiviteit met betrekking tot 
goederen verstaan: het vervoer van 
goederen op basis van een 
vervoersovereenkomst, van de lidstaat van 
vestiging als omschreven in artikel 2, 
lid 8, van Verordening (EG) 
nr. 1071/2009, of van een derde land of 
vanaf de eerste grensovergang aan de 
buitengrenzen van de EU, naar een 
andere lidstaat of een derde land, of van 
een andere lidstaat of een derde land naar 
de lidstaat van vestiging.
2 bis. De lidstaten passen de vrijstelling 
als vermeld in artikel 2 ook toe in het 
geval van het vervoer van goederen 
wanneer een bestuurder binnen een 
periode van één maand tot ten hoogste 
tien internationale 
derdelandenvervoersactiviteiten verricht. 
Deze activiteiten worden geacht te worden 
verricht tijdens de heenreis of na de 
laatste bilaterale internationale 
vervoersactiviteit of tijdens de terugreis 



AM\1180680NL.docx PE621.702v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

naar de lidstaat van vestiging.
2 bis ter. Voor de toepassing van 
deze richtlijn wordt onder internationale 
derdelandenvervoersactiviteit verstaan: 
het vervoer van goederen op basis van een 
vervoersovereenkomst tussen twee 
verschillende lidstaten die niet de lidstaat 
van vestiging zijn van de onderneming die 
de activiteit verricht. Als de voorwaarden 
als gespecificeerd in artikel 2 bis niet zijn 
vervuld, passen de lidstaten artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG toe op de volledige 
periode van terbeschikkingstelling op hun 
grondgebied in verband met de verrichting 
van internationale 
derdelandenvervoersactiviteiten.
2 ter. Bestuurders die ongeregeld of 
regelmatig activiteiten voor internationaal 
passagiersvervoer verrichten, zoals 
bedoeld in Verordening (EG) 
nr. 1073/2009, worden niet beschouwd als 
ter beschikking gesteld met het oog op de 
toepassing van Richtlijn 96/71/EG indien: 
- zij passagiers oppikken in de lidstaat van 
vestiging en afzetten in een andere 
lidstaat of een derde land; - zij passagiers 
oppikken in een lidstaat of derde land en 
afzetten in de lidstaat van vestiging; of - 
passagiers oppikken en afzetten in de 
lidstaat van vestiging met het oog op 
plaatselijke excursies, zoals gedefinieerd 
in Verordening (EG) nr. 1073/2009.
2 quater. Een bestuurder die 
cabotage verricht als omschreven in 
Verordening (EG) nr. 1072/2009 en 
Verordening (EG) nr. 1073/2009, wordt 
geacht ter beschikking te zijn gesteld in de 
zin van Richtlijn 96/71/EG. In afwijking 
van artikel 2, lid 1, van 
Richtlijn 96/71/EG wordt een bestuurder 
niet geacht ter beschikking te zijn gesteld 
op het grondgebied van een lidstaat 
waardoorheen de doorvoer verloopt 
zonder dat er vracht wordt geladen of 
gelost en zonder dat er passagiers in- of 
uitstappen.
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2 quinquies. Wanneer de bestuurder het 
begin- of eindtraject uitvoert van 
gecombineerd vervoer als omschreven in 
Richtlijn 92/106/EEG wordt hij niet 
beschouwd als ter beschikking gesteld in 
de zin van Richtlijn 96/71/EG indien het 
wegtraject op zich bestaat uit bilaterale 
vervoersactiviteiten zoals gedefinieerd in 
lid 2.
2 sexies. De lidstaten zorgen er in 
overeenstemming met 
Richtlijn 2014/67/EU voor dat de 
arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden 
als bedoeld in artikel 3 van 
Richtlijn 96/71/EG, en vastgelegd in 
collectieve overeenkomsten 
overeenkomstig artikel 3, leden 1 en 8, 
van die richtlijn, op toegankelijke en 
transparante wijze beschikbaar worden 
gesteld voor vervoerondernemingen uit 
andere lidstaten en ter beschikking 
gestelde bestuurders. De desbetreffende 
informatie bevat met name de 
verschillende lonen en de componenten 
daarvan, met inbegrip van componenten 
van lonen waarin is voorzien in de lokaal 
of regionaal toepasselijke collectieve 
overeenkomsten, alsook de methode aan 
de hand waarvan het verschuldigde loon 
wordt berekend en, in voorkomend geval, 
de criteria voor indeling in de 
verschillende salarisschalen. In 
overeenstemming met Richtlijn 
(EU) 2018/957 tot wijziging van 
Richtlijn 96/71/EG worden 
vervoerondernemingen niet bestraft voor 
de niet-naleving van componenten van 
lonen, de methode aan de hand waarvan 
het verschuldigde loon wordt berekend en, 
in voorkomend geval, de criteria voor 
indeling in de verschillende 
salarisschalen die niet openbaar 
toegankelijk zijn.
2 septies. Wegvervoerondernemingen 
die in derde landen zijn gevestigd krijgen 
geen voorkeursbehandeling ten opzichte 
van wegvervoerondernemingen die in de 
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lidstaten zijn gevestigd. De lidstaten 
voeren in hun bilaterale overeenkomsten 
met derde landen maatregelen uit die 
gelijkwaardig zijn aan Richtlijn 96/71/EG 
en deze Richtlijn [XX/XX] (lex specialis) 
wanneer zij toegang verlenen tot de EU-
markt aan wegvervoerondernemingen die 
zijn gevestigd in dergelijke derde landen. 
De lidstaten streven er bovendien naar 
dergelijke gelijkwaardige maatregelen uit 
te voeren in het kader van multilaterale 
overeenkomsten met derde landen. De 
lidstaten stellen de Commissie in kennis 
van de relevante bepalingen van hun 
bilaterale en multilaterale 
overeenkomsten met derde landen. Met 
het oog op de waarborging van de goede 
controle van deze gelijkwaardige 
maatregelen inzake de 
terbeschikkingstelling door ondernemers 
uit derde landen zien de lidstaten erop toe 
dat de herziene regels van Verordening 
(EU) XXX/XXX met betrekking tot 
positionering door middel van 
tachografen [Verordening tot wijziging 
van Verordening (EU) nr. 165/2014] 
worden uitgevoerd in het kader van de 
Europese Overeenkomst nopens de 
arbeidsvoorwaarden voor de 
bemanningen van motorrijtuigen in het 
internationale vervoer over de weg 
(AETR).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/752

Amendement 752
Andrey Novakov

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 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) een dagelijkse werktijd van zes uur 
of langer op het grondgebied van een 
gastlidstaat wordt beschouwd als een 
volledige dag;

b) een dagelijkse werktijd van meer 
dan zes uur op het grondgebied van een 
gastlidstaat wordt beschouwd als een 
volledige dag;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/753

Amendement 753
Andrey Novakov

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 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) onderbrekingen, rusttijden en 
perioden van beschikbaarheid op het 
grondgebied van een gastlidstaat worden 
beschouwd als werktijd.

c) onderbrekingen en rusttijden buiten 
perioden van beschikbaarheid om op het 
grondgebied van een gastlidstaat worden 
niet beschouwd als werktijd.

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/754

Amendement 754
Andrey Novakov

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 b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de verplichting voor de bestuurder 
om in het voertuig een papieren of 
elektronische kopie te bewaren van de 
verklaring van terbeschikkingstelling en 
een bewijs dat het vervoer plaatsvindt in de 
gastlidstaat, zoals een elektronische 
vrachtbrief (e-CMR) of een in artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad bedoeld 
bewijs, en om die tijdens een wegcontrole 
op verzoek beschikbaar te stellen;

b) de verplichting voor de bestuurder 
om in het voertuig een papieren of 
elektronische kopie te bewaren van de 
verklaring van terbeschikkingstelling en 
een bewijs dat het vervoer plaatsvindt in de 
gastlidstaat, zoals een elektronische 
vrachtbrief (e-CMR) of een in artikel 8 van 
Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad bedoeld 
bewijs, en om die tijdens een wegcontrole 
op verzoek beschikbaar te stellen, zonder 
dat dit leidt tot een toename van onnodige 
bureaucratie;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/755

Amendement 755
Andrey Novakov

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 d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de verplichting voor de bestuurder 
om in het voertuig een papieren of 
elektronische kopie te bewaren van de 
arbeidsovereenkomst of een gelijkwaardig 
document in de zin van artikel 3 van 
Richtlijn 91/533/EEG van de Raad20, 
vertaald in een officiële taal van de 
gastlidstaat of in het Engels, en om die 
tijdens een wegcontrole op verzoek 
beschikbaar te stellen;

d) de verplichting voor de bestuurder 
om in het voertuig een papieren of 
elektronische kopie te bewaren van de 
arbeidsovereenkomst of een gelijkwaardig 
document in de zin van artikel 3 van 
Richtlijn 91/533/EEG van de Raad20, 
vertaald in een officiële taal van de 
gastlidstaat of in het Engels, en om die 
tijdens een wegcontrole op verzoek 
beschikbaar te stellen, zonder dat dit leidt 
tot een toename van onnodige 
bureaucratie;

__________________ __________________
20 Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 
14 oktober 1991 betreffende de 
verplichting van de werkgever om de 
werknemer te informeren over de 
voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of -verhouding van 
toepassing zijn (PB L 288 van 18.10.1991, 
blz. 32).

20 Richtlijn 91/533/EEG van de Raad van 
14 oktober 1991 betreffende de 
verplichting van de werkgever om de 
werknemer te informeren over de 
voorwaarden die op zijn 
arbeidsovereenkomst of -verhouding van 
toepassing zijn (PB L 288 van 18.10.1991, 
blz. 32).

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/756

Amendement 756
Andrey Novakov

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 e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de verplichting voor de bestuurder 
om tijdens een wegcontrole op verzoek een 
papieren of elektronische kopie van de 
loonstroken van de laatste twee maanden 
beschikbaar te stellen; de bestuurder mag 
tijdens een wegcontrole contact opnemen 
met het hoofdkantoor, de vervoersmanager 
of een andere persoon of entiteit die deze 
kopie kan bezorgen;

e) de verplichting voor de bestuurder 
om tijdens een wegcontrole op verzoek een 
papieren of elektronische kopie van de 
loonstrook van de laatste maand 
beschikbaar te stellen; de bestuurder mag 
tijdens een wegcontrole contact opnemen 
met het hoofdkantoor, de vervoersmanager 
of een andere persoon of entiteit die deze 
kopie kan bezorgen;

Or. bg
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22.3.2019 A8-0206/757

Amendement 757
Andrey Novakov

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 f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) de verplichting voor de 
wegvervoeronderneming om na de periode 
van terbeschikkingstelling papieren of 
elektronische kopieën van de onder b), c) 
en e) genoemde documenten beschikbaar te 
stellen op verzoek van de autoriteiten van 
de gastlidstaat, binnen een redelijke 
termijn.

f) de verplichting voor de 
wegvervoeronderneming om na de periode 
van terbeschikkingstelling papieren of 
elektronische kopieën van de onder b), c) 
en e) genoemde documenten beschikbaar te 
stellen op verzoek van de autoriteiten van 
de gastlidstaat, binnen een door beide 
partijen goedgekeurde redelijke termijn.

Or. bg


