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NL In verscheidenheid verenigd NL 

27.6.2018 A8-0205/108 

Amendement  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

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 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis)  De woonplaats moet het 

geregistreerde woonadres van een 

bestuurder in een lidstaat zijn. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/109 

Amendement  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

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 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Personenvervoer is heel anders 

dan goederenvervoer. Bestuurders van 

touringcars staan in nauw contact met 

hun passagiers en moeten in staat zijn 

flexibele pauzes in te lassen. Hierbij 

mogen de rijtijden niet verlengd of de 

rusttijden niet ingekort worden en zulks 

mag evenmin gevolgen hebben voor 

andere geplande activiteiten in verband 

met de ritten. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0205/110 

Amendement  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

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 

Overweging 6 bis (nieuw) 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (6 bis) Bestuurders zijn naast hun 

hoofdtaak – namelijk rijden – ook belast 

met andere activiteiten, zoals laden en 

lossen, voertuigonderhoud, voorbereiding 

van de reisweg en soortgelijke taken. 

Daarmee moet rekening worden 

gehouden bij het bepalen van de 

arbeidstijd en adequate rusttijden. 

Or. en 

Motivering 

Ondernemingen die bestuurders met een laag loon in dienst hebben, profiteren van niet-gecompenseerde 

exploitatiekosten omdat die aanzetten tot wekelijkse onderbrekingen in de bestuurderscabine, hoewel 

deze onderbrekingen ten koste gaan van het welzijn van de bestuurders en de verkeersveiligheid. 
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27.6.2018 A8-0205/111 

Amendement  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

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 

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. De wekelijkse rusttijd van de 

bestuurder moet buiten de cabine 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. 

Or. en 

Motivering 

Ondernemingen die bestuurders met een laag loon in dienst hebben, profiteren van niet-gecompenseerde 

exploitatiekosten omdat die aanzetten tot wekelijkse onderbrekingen in de bestuurderscabine, hoewel 

deze onderbrekingen ten koste gaan van het welzijn van de bestuurders en de verkeersveiligheid. 
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27.6.2018 A8-0205/112 

Amendement  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

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 – letter b 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(b) thuis of op een andere privélocatie 

die door de bestuurder wordt gekozen. 

(b) thuis, de woonplaats van de 

bestuurder. 

Or. en 

Motivering 

Een privélocatie voor de rusttijd kan wanpraktijken in de hand werken. 
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27.6.2018 A8-0205/113 

Amendement  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

namens de ENF-Fractie 

 

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 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 kan nemen. 

8 ter. Een vervoersonderneming plant de 

werkzaamheden van een bestuurder 

zodanig dat deze per periode van twee 

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. 

Or. en 

 


