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NL In verscheidenheid verenigd NL

22.3.2019 A8-0205/327

Amendement 327
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 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) thuis of op een andere privélocatie 
die door de bestuurder wordt gekozen.

b) op een andere locatie die door de 
bestuurder wordt gekozen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Amendement 328
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 ter – alinea 1

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 vervoeronderneming plant de 
werkzaamheden van een bestuurder 
zodanig dat deze per periode van vier 
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 locatie naar 
keuze van de bestuurder kan nemen.

De bestuurder verklaart dat een normale 
wekelijkse rusttijd of een wekelijkse 
rusttijd van meer dan 45 uur die wordt 
genomen ter compensatie van een 
verkorte wekelijkse rusttijd, werd 
genomen op een locatie naar keuze van de 
bestuurder. De verklaring wordt ter 
plaatse bij de onderneming bewaard.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Amendement 329
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 7
Verordening (EU) nr. 561/2006
Artikel 12 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mits de verkeersveiligheid niet in gevaar 
komt, mag de bestuurder afwijken van 
artikel 8, lid 2, en de tweede alinea van 
artikel 8, lid 6, om een geschikt verblijf 
zoals bedoeld in artikel 8, lid 8 bis, te 
kunnen bereiken voor het nemen van een 
dagelijkse of wekelijkse rusttijd. Een 
dergelijke afwijking mag niet leiden tot de 
overschrijding van de dagelijkse of 
wekelijkse rijtijden of tot verkorte 
dagelijkse of wekelijkse rusttijden. De 
bestuurder moet uiterlijk bij aankomst bij 
een geschikt verblijf de reden van een 
dergelijke afwijking met de hand 
aantekenen op het registratieblad of op 
een afdruk van zijn controleapparaat of in 
het dienstrooster.

Schrappen

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Amendement 330
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 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 165/2014
Artikel 34 – lid 7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De bestuurder vermeldt in de 
digitale tachograaf het symbool van het 
land waar de werkperiode van de dag is 
begonnen en geëindigd, en bij aankomst 
op een geschikte stopplaats ook waar en 
wanneer hij in het voertuig een grens is 
overgestoken. Een lidstaat kan de 
bestuurder van voertuigen die op zijn 
grondgebied binnenlands vervoer 
verrichten echter verplichten bij het 
landsymbool nadere geografische gegevens 
te verstrekken, mits deze nadere 
geografische gegevens door de betrokken 
lidstaat vóór 1 april 1998 aan de 
Commissie zijn meegedeeld.

7. De bestuurder vermeldt in de 
digitale tachograaf het symbool van het 
land waar de werkperiode van de dag is 
begonnen en geëindigd. De bestuurder 
vermeldt ook het symbool van het land dat 
hij binnenrijdt nadat hij een grens van een 
lidstaat is overgestoken bij het begin van 
de eerste geplande stop van de bestuurder 
in die lidstaat. Deze stop moet worden 
begrepen als de pauze of rusttijd die is 
gepland overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 561/2006 of elke andere stop 
voor de behoeften van de bestuurder of 
het vervoer. Een lidstaat kan de bestuurder 
van voertuigen die op zijn grondgebied 
binnenlands vervoer verrichten echter 
verplichten bij het landsymbool nadere 
geografische gegevens te verstrekken, mits 
deze nadere geografische gegevens door de 
betrokken lidstaat vóór 1 april 1998 aan de 
Commissie zijn meegedeeld.

Or. en


