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26.6.2018 A8-0205/90 

Amendement  90 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 4 – punt r 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

r) "niet-commercieel vervoer": elk 

vervoer over de weg, anders dan vervoer 

voor rekening van derden of voor eigen 

rekening, waarvoor geen vergoeding wordt 

ontvangen en dat geen inkomsten 

genereert."; 

r) "niet-commercieel vervoer": elk 

vervoer van passagiers of goederen over 

de weg, anders dan vervoer voor rekening 

van derden of voor eigen rekening, 

waarvoor geen directe of indirecte 

vergoeding wordt ontvangen en dat niet 

direct of indirect inkomsten genereert. 

Or. en 

Motivering 

De definitie wordt verder verduidelijkt, rekening houdend met nieuwe zakelijke modellen. 



 

AM\1157427NL.docx  PE621.703v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

26.6.2018 A8-0205/91 

Amendement  91 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 4 – punt r bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) aan artikel 4 wordt de volgende 

letter toegevoegd: 

 "r bis) "thuis": het geregistreerde 

woonadres van een bestuurder in een 

lidstaat."; 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/92 

Amendement  92 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 4 – punt r ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) aan artikel 4 wordt de volgende 

letter toegevoegd: 

 "r ter) “licht bedrijfsvoertuig”: een 

voertuig dat gebruikt wordt voor het 

vervoer van goederen en waarvan de 

toegestane maximummassa, inclusief 

aanhangwagen of oplegger, niet meer 

bedraagt dan 3,5 ton;” 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/93 

Amendement  93 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 7 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Een bestuurder die deel uitmaakt van een 

meervoudige bemanning kan besluiten een 

onderbreking van 45 minuten te nemen in 

een voertuig dat door een andere 

bestuurder wordt bestuurd, mits de 

bestuurder die de onderbreking neemt de 

bestuurder die het voertuig bestuurt niet 

bijstaat. 

Een bestuurder die deel uitmaakt van een 

meervoudige bemanning kan besluiten een 

onderbreking van 45 minuten te nemen in 

een voertuig dat door een andere 

bestuurder wordt bestuurd, mits de 

bestuurder die de onderbreking neemt de 

bestuurder die het voertuig bestuurt niet 

bijstaat.  

 Bij het vervoer over de weg van passagiers 

mag de bestuurder deze onderbreking 

vervangen door een onderbreking van ten 

minste 30 minuten gevolgd door een 

onderbreking van ten minste 15 minuten 

die elk zodanig tijdens de periode worden 

ingelast dat aan de eerste alinea wordt 

voldaan. 

Or. en 

Motivering 

Bestuurders die passagiers vervoeren moet meer flexibiliteit worden geboden met betrekking 

tot onderbrekingen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de behoeften van de passagiers, 

zonder dat hierdoor de rijtijden langer worden of de rusttijden en onderbrekingen korter. 
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26.6.2018 A8-0205/94 

Amendement  94 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter a 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(a) in lid 6 wordt de eerste alinea 

vervangen door: 

Schrappen 

"6. Per periode van vier 

opeenvolgende weken moet een 

bestuurder ten minste: 

 

a) vier normale wekelijkse rusttijden, 

of 

 

b) twee normale wekelijkse rusttijden 

van ten minste 45 uur en twee verkorte 

wekelijkse rusttijden van ten minste 24 

uur nemen. 

 

Voor de toepassing van punt b) moeten de 

verkorte wekelijkse rusttijden evenwel 

worden gecompenseerd door een 

equivalente periode van rust die voor het 

einde van de derde week na de betrokken 

week en bloc moet worden genomen."; 

 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/95 

Amendement  95 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter b 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 8 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. Rust die wordt genomen ter 

compensatie van een verkorte wekelijkse 

rusttijd moet onmiddellijk voorafgaand aan 

of aansluitend op een normale wekelijkse 

rusttijd van ten minste 45 uur worden 

genomen."; 

7. Rust die wordt genomen ter 

compensatie van een verkorte wekelijkse 

rusttijd wordt genomen voorafgaand aan of 

als verlenging van een normale wekelijkse 

rusttijd van ten minste 45 uur, als één 

doorlopende rusttijd. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/96 

Amendement  96 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 8 – lid 8 bis 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8 bis. De normale wekelijkse rusttijden en 

wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur 

ter compensatie van eerdere verkorte 

wekelijkse rusttijden, mogen niet in een 

voertuig worden genomen. Zij worden 

genomen in een passend verblijf met 

geschikte slaapfaciliteiten en sanitaire 

voorzieningen, 

8 bis. De normale wekelijkse rusttijden en 

wekelijkse rusttijden van meer dan 45 uur 

ter compensatie van eerdere verkorte 

wekelijkse rusttijden, mogen niet in een 

voertuig worden genomen. Zij worden 

genomen in een kwalitatief hoogstaand en 

gendervriendelijk verblijf, buiten de 

cabine, met geschikte slaapfaciliteiten en 

sanitaire voorzieningen voor de 

bestuurder, 

a) dat ter beschikking wordt gesteld of 

betaald door de werkgever, of 

a) dat ter beschikking wordt gesteld of 

betaald door de werkgever, of 

b) thuis of op een andere privélocatie 

die door de bestuurder wordt gekozen.  

b) thuis of op een andere privélocatie 

die door de bestuurder wordt gekozen.  

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/97 

Amendement  97 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 8 – lid 8 ter 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

8 ter. Een vervoeronderneming plant de 

werkzaamheden van een bestuurder 

zodanig dat deze per periode van drie 

opeenvolgende weken ten minste één 

normale wekelijkse rusttijd of een 

wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur ter 

compensatie van een verkorte wekelijkse 

rusttijd thuis kan nemen."; 

8 ter. Een vervoersonderneming plant de 

werkzaamheden van een bestuurder 

zodanig dat deze per periode van drie 

opeenvolgende weken ten minste één 

normale wekelijkse rusttijd of een 

wekelijkse rusttijd van meer dan 45 uur ter 

compensatie van een verkorte wekelijkse 

rusttijd thuis of op een andere door de 

bestuurder gekozen locatie kan nemen. De 

bestuurder informeert de 

vervoersonderneming schriftelijk voor een 

dergelijke rusttijd als deze plaatsvindt op 

een andere locatie dan bij de bestuurder 

thuis. Wanneer een bestuurder ervoor 

kiest zijn rust thuis te nemen, verstrekt de 

vervoersonderneming de bestuurder de 

financiële of praktische middelen om 

terug te keren naar huis. De duur van de 

terugreis van de bestuurder mag 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 de 

vervoersonderneming de reiskosten niet in 

mindering brengen op de rechten die de 

bestuurder heeft op reisvergoeding. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/98 

Amendement  98 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 – letter c bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 8 – lid 8 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (c bis) het volgende lid wordt ingevoegd: 

 8 quater. Uiterlijk op ... [de datum 

van inwerkintreding van deze 

verordening] en vervolgens om de twee 

jaar, dienen de lidstaten een jaarverslag 

bij de Commissie in over de 

beschikbaarheid van geschikte 

rustfaciliteiten voor bestuurders en 

beveiligde parkeerplaatsen op hun 

nationale grondgebied. De Commissie 

stelt middels uitvoeringshandelingen een 

algemeen format vast voor de verslagen 

die de lidstaten om de twee jaar moeten 

indienen.  Die uitvoeringshandelingen 

worden vastgesteld overeenkomstig de in 

artikel 24, lid 2, vastgestelde 

raadplegingsprocedure. 

Or. en 
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26.6.2018 A8-0205/99 

Amendement  99 

Marita Ulvskog 

namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 9 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

9. In afwijking van artikel 8 mag, 

wanneer een bestuurder een voertuig 

begeleidt dat per veerboot of trein wordt 

vervoerd, en op voorwaarde dat hij een 

normale dagelijkse rusttijd of verkorte 

wekelijkse rusttijd neemt, die rusttijd 

hooguit tweemaal worden onderbroken 

door andere activiteiten die niet langer dan 

één uur duren. Tijdens die normale 

dagelijkse rusttijd of verkorte wekelijkse 

rusttijd moet de bestuurder kunnen 

beschikken over een bed of slaapbank."; 

1. In afwijking van artikel 8 mag, 

wanneer een bestuurder een voertuig 

begeleidt dat per veerboot of trein wordt 

vervoerd, en op voorwaarde dat hij een 

normale dagelijkse rusttijd of wekelijkse 

rusttijd neemt, die rusttijd hooguit 

tweemaal worden onderbroken door andere 

activiteiten die niet langer dan één uur 

duren. Tijdens die normale dagelijkse 

rusttijd of wekelijkse rusttijd moet de 

bestuurder kunnen beschikken over een 

bed of slaapbank. 

Or. en 

Motivering 

In afwijking van artikel 8 mag, wanneer een bestuurder een voertuig begeleidt dat per 

veerboot of trein wordt vervoerd, en op voorwaarde dat hij een normale dagelijkse rusttijd of 

wekelijkse rusttijd neemt, die rusttijd hooguit tweemaal worden onderbroken door andere 

activiteiten die niet langer dan één uur duren. Tijdens die normale dagelijkse rusttijd of 

wekelijkse rusttijd moet de bestuurder kunnen beschikken over een bed of slaapbank. 

 

 


