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22.6.2018 A8-0205/80 

Amendement  80 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) De oprichting van een Europese 

arbeidsautoriteit zou een belangrijke rol 

kunnen spelen in de handhaving van de 

regels die in deze verordening zijn 

opgenomen, in het bijzonder door 

nationale autoriteiten te helpen controles 

onderling af te stemmen, informatie en 

beste werkwijzen uit te wisselen en 

inspecteurs op te leiden. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Amendement  81 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Het vervoer van goederen is heel 

anders dan het vervoer van passagiers. 

Bestuurders van touringcars en bussen 

hebben nauw contact met hun passagiers 

en moeten hun onderbrekingen flexibeler 

kunnen inplannen, zonder dat de rijtijden 

hierdoor langer worden of de rusttijden 

en onderbrekingen korter. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Amendement  82 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 6 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Bestuurders die betrokken zijn bij 

internationaal langeafstandsvervoer, zijn 

lange tijd weg van huis. Door de huidige 

voorschriften inzake de wekelijkse rusttijd 

worden die perioden onnodig verlengd. 
Het is dus wenselijk om de bepaling inzake 

de wekelijkse rusttijd zodanig aan te 

passen dat het voor bestuurders 

gemakkelijker is om in overeenstemming 

met de regels te rijden en toch de normale 

wekelijkse rusttijd thuis te nemen, en dat 

zij volledig worden gecompenseerd voor 

alle verkorte wekelijkse rusttijden. Ook 

moet worden bepaald dat ondernemers de 

werkzaamheden zodanig moeten plannen 

dat de bestuurders niet buitensporig lang 

van huis weg zijn. 

(6) Bestuurders die betrokken zijn bij 

internationaal langeafstandsvervoer, zijn 

lange tijd weg van huis. Het is dus 

wenselijk om de toepassing van de 

bestaande bepaling inzake de wekelijkse 

rusttijd zodanig af te dwingen dat het voor 

bestuurders gemakkelijker is om in 

overeenstemming met de bestaande regels 

te rijden en toch de normale wekelijkse 

rusttijd thuis te nemen, en dat zij volledig 

worden gecompenseerd voor alle verkorte 

wekelijkse rusttijden. Om te zorgen voor 

veilige en fatsoenlijke 

arbeidsomstandigheden, moet er worden 

bepaald dat ondernemers de 

werkzaamheden zodanig moeten plannen 

dat de bestuurders niet buitensporig lang 

van huis weg zijn, dat ze de mogelijkheid 

hebben geregeld terug naar huis te keren, 

en dat de regels hun toelaat behoorlijke 

rustvoorwaarden te genieten in 

kwaliteitsvolle accommodatie. Wanneer 

een bestuurder ervoor kiest zijn rust thuis 

te nemen, moet de vervoersonderneming 

de bestuurder de financiële of praktische 

middelen verstrekken om terug te keren 

naar huis. Bovendien mag de duur van de 
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terugreis niet worden meegeteld bij de 

berekening van de duur van de 

rustperiode. Wanneer een bestuurder 

ervoor kiest zijn rust te nemen op een 

andere plaats dan thuis, mag dit niet 

worden meegeteld bij de berekening van 

het recht van de bestuurder op een 

reisvergoeding. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Amendement  83 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) De interpretatie en 

tenuitvoerlegging van de voorschriften 

inzake de wekelijkse rusttijd verschillen 

van lidstaat tot lidstaat wat betreft de plaats 

waar de wekelijkse rusttijd moet worden 

genomen. Het is daarom aangewezen dat 

voorschrift toe te lichten om te waarborgen 

dat bestuurders over een passend verblijf 

beschikken als zij hun wekelijkse rusttijd 

buitenshuis nemen. 

(7) De interpretatie en 

tenuitvoerlegging van de voorschriften 

inzake de wekelijkse rusttijd verschillen 

van lidstaat tot lidstaat wat betreft de plaats 

waar de wekelijkse rusttijd moet worden 

genomen. Om te zorgen voor goede 

arbeidsomstandigheden is het daarom 

aangewezen dat voorschrift toe te lichten 

om te waarborgen dat bestuurders over een 

kwalitatief hoogwaardig en 

gendervriendelijk verblijf of andere door 

de bestuurder gekozen en door de 

werkgever betaalde locatie beschikken als 

zij hun wekelijkse rusttijd buitenshuis 

nemen. De lidstaten moeten ervoor zorgen 

dat er voldoende veilige parkeerterreinen 

beschikbaar zijn die zijn afgestemd op de 

behoeften van de bestuurders. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Amendement  84 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 bis (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (7 bis) Bij vele wegvervoersactiviteiten 

binnen de Unie wordt voor een gedeelte 

van de rit gebruikgemaakt van veerboten 

en treinen. Er zouden derhalve voor 

dergelijke activiteiten duidelijke, passende 

bepalingen betreffende de rusttijden en 

onderbrekingen moeten worden 

vastgesteld. 

Or. en 

Motivering 

Er moet worden voorzien in vrijstellingen met betrekking tot de wekelijkse rusttijden voor 

lange ritten met veerboten en treinen, die met name in de periferie van de EU plaatsvinden. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Amendement  85 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 ter (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 ter) Het gebruik van lichte 

bedrijfsvoertuigen voor het vervoer van 

goederen is toegenomen, wat geresulteerd 

heeft in oneerlijke concurrentie en een 

verschillende toepassing van Verordening 

(EG) nr. 561/2006, wat heeft geleid tot 

verschillende interpretaties wat betreft de 

arbeidsvoorwaarden en tot het in gevaar 

brengen van de verkeersveiligheid. Om de 

arbeidsomstandigheden en de 

verkeersveiligheid te verbeteren moet het 

toepassingsgebied van Verordening (EG) 

nr. 561/2006 worden uitgebreid tot lichte 

bedrijfsvoertuigen die worden gebruikt 

voor het vervoer van goederen, tenzij het 

voertuig wordt gebruikt voor eigen 

rekening van de onderneming of de 

bestuurder, of wanneer het besturen van 

het voertuig niet de hoofdactiviteit is van 

de persoon die het voertuig bestuurt. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Amendement  86 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 quater (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 quater) Om behoorlijke 

gezondheids- en veiligheidsnormen te 

kunnen waarborgen voor bestuurders 

moeten veilige parkeerterreinen en 

adequate sanitaire voorzieningen en 

accommodaties worden ingesteld of 

verbeterd. Binnen de Unie zou er een 

voldoende groot netwerk van 

parkeerterreinen moeten bestaan. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Amendement  87 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 quinquies (nieuw) 

 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 quinquies) In zijn resolutie van 9 

september 2015 over de tenuitvoerlegging 

van het Witboek over vervoer uit 2011 

"Inventarisatie en te nemen maatregelen 

voor duurzame mobiliteit", overwoog het 

Europees Parlement de oprichting van 

een Europees agentschap voor het 

wegvervoer om een juiste 

tenuitvoerlegging van Uniewetgeving te 

waarborgen en standaardisering in alle 

lidstaten te bevorderen. 

Or. en 



 

AM\1157257NL.docx  PE621.703v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

22.6.2018 A8-0205/88 

Amendement  88 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 2 – lid 1 – letter a 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1) artikel 2, lid 1, onder a), wordt 

vervangen door: 

a) van goederen waarbij de 

toegestane maximummassa van de 

voertuigen, dat van de aanhangwagens of 

opleggers inbegrepen, meer dan 3,5 ton 

bedraagt; of 

"a) van goederen; of"  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Amendement  89 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 

dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 

rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 

tachografen 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 3 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) voertuigen of een combinatie van 

voertuigen die worden gebruikt voor niet-

commercieel goederenvervoer; 

h) voertuigen of een combinatie van 

voertuigen die worden gebruikt voor niet-

commercieel goederenvervoer en waarvan 

de toegestane maximummassa niet meer 

dan 7,5 ton bedraagt; 

Or. en 

 

 


