
AM\1180611NL.docx PE621.703v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2019 A8-0205/317

Amendement 317
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 -1
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis

Bestaande tekst Amendement

(-1) artikel 3, onder a bis), wordt 
vervangen door:

Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis "Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis

a bis) voertuigen of combinaties van 
voertuigen met een toegestane 
maximummassa van niet meer dan 7,5 ton 
die gebruikt worden voor het vervoer van 
materiaal, uitrusting of machines die de 
bestuurder nodig heeft voor de uitoefening 
van zijn beroep en die enkel binnen een 
straal van 100 km rond de vestigingsplaats 
van de onderneming worden gebruikt en op 
voorwaarde dat het besturen van het 
voertuig niet de hoofdactiviteit van de 
bestuurder is;

a bis) voertuigen of combinaties van 
voertuigen met een toegestane 
maximummassa van niet meer dan 7,5 ton 
die gebruikt worden voor het vervoer van 
materiaal, uitrusting of machines die de 
bestuurder nodig heeft voor de uitoefening 
van zijn beroep of voor het leveren van 
goederen die in de onderneming waar de 
bestuurder werkzaam is op ambachtelijke 
wijze zijn vervaardigd en die enkel binnen 
een straal van 150 km rond de 
vestigingsplaats van de onderneming 
worden gebruikt en op voorwaarde dat het 
besturen van het voertuig niet de 
hoofdactiviteit van de bestuurder is;"

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=NL)
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22.3.2019 A8-0205/318

Amendement 318
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 2 bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 6 – lid 3

Bestaande tekst Amendement

(2 bis) artikel 6, lid 3, wordt vervangen 
door:

3. De totale bij elkaar opgetelde rijtijd 
gedurende twee opeenvolgende weken mag 
niet meer bedragen dan 90 uur.

"3. De totale bij elkaar opgetelde rijtijd 
gedurende vier opeenvolgende weken mag 
niet meer bedragen dan 180 uur."

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=nl)
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22.3.2019 A8-0205/319

Amendement 319
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 4
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 7 – lid 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
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22.3.2019 A8-0205/320

Amendement 320
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 a
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1 – inleidende formule – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) aan lid 6 wordt het volgende punt 
toegevoegd:
"b bis) één normale wekelijkse rusttijd 
van ten minste 45 uur en drie verkorte 
wekelijkse rusttijden van ten minste 24 
uur nemen."

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Amendement 321
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 a
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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.

Voor de toepassing van punt b) en b bis) 
moeten de verkorte wekelijkse rusttijden 
evenwel worden gecompenseerd door een 
equivalente periode van rust die voor het 
einde van de vierde week na de betrokken 
week en bloc moet worden genomen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Amendement 322
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 a bis (nieuw)
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 bis – inleidende formule

Bestaande tekst Amendement

a bis) in artikel 8, lid 6 bis, wordt de 
inleidende formule vervangen door:

6 bis.In afwijking van lid 6 van dit artikel 
mag een bestuurder die een eenmalige 
ongeregelde vervoersdienst bestaande uit 
het internationale vervoer van passagiers 
verricht, als omschreven in Verordening 
(EG) nr. 1073/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 
tot vaststelling van gemeenschappelijke 
regels voor toegang tot de internationale 
markt voor touringcar- en autobusdiensten, 
de wekelijkse rusttijd voor maximaal 12 
opeenvolgende perioden van 24 uur na een 
eerdere normale wekelijkse rusttijd 
uitstellen, mits

"6 bis. In afwijking van lid 6 van dit artikel 
mag een bestuurder die een eenmalige 
ongeregelde vervoersdienst bestaande uit 
het vervoer van passagiers verricht, als 
omschreven in Verordening (EG) 
nr. 1073/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 21 oktober 2009 tot 
vaststelling van gemeenschappelijke regels 
voor toegang tot de internationale markt 
voor touringcar- en autobusdiensten, de 
wekelijkse rusttijd voor maximaal 
12 opeenvolgende perioden van 24 uur na 
een eerdere normale wekelijkse rusttijd 
uitstellen, mits"

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)
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22.3.2019 A8-0205/323

Amendement 323
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 a ter (nieuw)
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 bis bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) in artikel 8 wordt het volgende lid 
ingevoegd:
"6 bis bis. In afwijking van artikel 8, lid 2, 
en de tweede alinea van artikel 8, lid 6, 
geldt dat een bestuurder die een 
eenmalige ongeregelde vervoersdienst 
bestaande uit het vervoer van passagiers 
verricht, zoals gedefinieerd in 
Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 oktober 2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor toegang 
tot de internationale markt voor 
touringcar- en autobusdiensten, ten 
hoogste twee keer per week de dagelijkse 
rustpauze met een uur mag uitstellen, mits 
de dagelijkse rusttijd die na toepassing 
van de afwijking wordt genomen, 
ten minste 9 uur bedraagt, en de 
verkeersveiligheid niet in gevaar wordt 
gebracht."

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Amendement 324
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 a quater (nieuw)
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 bis ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) in artikel 8 wordt het 
volgende lid toegevoegd:
"6 bis ter. Mits de verkeersveiligheid 
hierbij niet in gevaar wordt gebracht, mag 
een bestuurder die een eenmalige 
ongeregelde vervoersdienst bestaande uit 
het vervoer van passagiers verricht, zoals 
gedefinieerd in Verordening (EG) 
nr. 1073/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 oktober 
2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels voor toegang 
tot de internationale markt voor 
touringcar- en autobusdiensten, een 
dagelijkse rustperiode in acht nemen die 
is verdeeld over drie perioden, die elk ten 
minste één ononderbroken uur, een 
ononderbroken periode van twee uur en 
een ononderbroken periode van negen 
uur omvatten. Deze perioden mogen in 
willekeurige volgorde worden gespreid, 
met uitzondering van twee 
achtereenvolgende ononderbroken 
perioden van negen uur van de ene dag 
op de andere."

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/325

Amendement 325
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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 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 moet aansluitend op een andere 
rusttijd van ten minste negen uur worden 
genomen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/326

Amendement 326
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-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

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 in een 
voertuig worden genomen indien het 
voertuig naar behoren is uitgerust met 
geschikte slaapfaciliteiten voor elke 
bestuurder en het voertuig wordt 
geparkeerd op een geschikte 
parkeerplaats.
Als dit niet kan, moeten deze rusttijden 
worden genomen in een passend verblijf 
met geschikte slaapfaciliteiten en 
sanitaire voorzieningen, en met geschikte 
parkeerplaatsen voor commerciële 
weggebruikers met een gepast niveau van 
veiligheid en beveiliging.
De eisen om deze rusttijden buiten een 
voertuig te nemen (tweede lid) zijn niet 
van toepassing zolang de herziene 
richtsnoeren van 2013 betreffende TEN-
V1 bis, die voorzien in passende 
parkeergelegenheden op ongeveer 100 km 
afstand van elkaar, voor commerciële 
weggebruikers met een gepast veiligheids- 
en beveiligingsniveau, niet door de 
lidstaten ten uitvoer zijn gelegd.



AM\1180611NL.docx PE621.703v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

De Commissie moet lidstaten 
aanmoedigen om parkeergelegenheden 
aan te leggen met een gepast veiligheids- 
en beveiligingsniveau, en moet het aantal 
parkeerplaatsen in de lidstaten regelmatig 
monitoren.
_________________
1 bis Verordening (EU) nr. 1315/2013 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2013 betreffende 
richtsnoeren van de Unie voor de 
ontwikkeling van het trans-Europees 
vervoersnetwerk en tot intrekking van 
Besluit nr. 661/2010/EU.

Or. en


