Vervoer in de EU. Roemenië gaat in Beroep tegen het
Europese Mobiliteits pakket bij het Europese Hof.
Roemenië gaat in beroep bij het Europese hof vanwege het Europese Mobiliteitspakket,
verklaarde Lucian Bode minister van Transport in een exclusief interview dat hij aan de
Roemeense radio gaf. De portefeuillehouder is van mening dat het pakket – dat ondanks
bezwaar van 8 lidstaten is geaccepteerd discriminatief is en de Oost-Europese transporteurs
ontmoedigd.
De lidstaten van de Europese Unie hebben in April de regels aangenomen, die een hervorming
omvatten van de Europese transportdiensten, deze bepalen de arbeidsomstandigheden en de
arbeidsomstandigheden van de chauffeurs die internationale transportendiensten uitvoeren.
Het doel is dat de eerdere dubbelzinnige bepalingen eenduidig gemaakt kunnen worden, zodat
de praktijk van een verschillende interpretatie van de regels door de lidstaten beëindigd zal
worden. De nieuwe regels bepalen op welke wijze in samenhang met het uitzenden van de
chauffeurs beroepschauffeurs het voordeel kunnen genieten van het principe van “ een gelijke
beloning voor werk dat op een gelijke plek is verricht”.
De regels van het mobiliteitspakket zijn donderdag van kracht geworden, waaronder de regel,
dat chauffeurs, die zich in het buitenland bevinden eens per vier weken naar huis dienen te
worden gestuurd naar het land waar hun woonplaats is. Volgends de ene bepaling moeten de
auto’s die voor transporten zijn gebruikt na twee maanden terug worden gebracht. De schade
voor de Roemeense economie bedraagt meerdere miljarden Euro’s, meent de minister van
transport.
De portefeuillehouder heeft in het interview voor de Roemeense radio verklaard dat de omzet
van het internationaal transport bijna 6 miljard per jaar is. 20 duizend bedrijven en 60
duizenden vrachtwagens en 165 duizend kleinere transportwagen en 310 duizend chauffeurs
zijn de kerncijfers van de sector. Volgends Lucian Bode kan het voorkomen, dat de bedrijven
inclusief chauffeurs en hun familie zich in West-Europese landen vestigt en dat de belasting
daar belandt.
De Europese Commissie maakt een plan van impact van de gevolgen op de omgeving en de
economie, op grond waarvan er wijzigingen aan enkele voorschriften kunnen worden
doorgevoerd volgends Adina Vălean Eu commissaris voor transport .
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