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Amendement 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, 
namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Amendement 17
Emilie Turunen

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie.

Or. en

Motivering

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
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employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Amendement 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, Georgios 
Toussas, Joe Higgins

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
–

Voorstel tot verwerping

Het Europees Parlement verwerpt het 
voorstel van de Commissie. 

Or. pt

Motivering

Les conducteurs indépendants relèvent, depuis mars 2009, du champ d'application de la 
directive 2002/15/CE.  La proposition de la Commission va dans le sens opposé aux 
engagements pris précédemment et aux positions du Parlement et du CESE.1. Cette position 
est inacceptable dans la mesure où elle perpétue la discrimination entre travailleurs, propose 
l'application de conditions de travail plus défavorables, par exemple, en ce qui concerne le 
travail de nuit, et suscite de graves préoccupations quant à la santé et à la sécurité des 
conducteurs, à la sécurité routière en général et aux risques que cela implique pour tous les 
usagers du réseau routier.

                                               
1 Résolution du Parlement européen (P_TA(2008)0475), du 9 octobre 2008, sur l'application de la législation 
sociale liée aux transports routiers et avis TEN/367 - CESE 619/2009.
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Amendement 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, namens de S&D-
Fractie

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Mobiele werknemers op wie 
Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 15 
maart 2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer1 niet van toepassing is, 
moeten onder het toepassingsgebied van 
deze richtlijn vallen.
1 PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1.

Or. en

Motivering

Het feit dat Verordening (EG) nr. 561/2006 betreffende de rij- en rusttijden en ook de 
arbeidstijdrichtlijn niet van toepassing zijn op sommige mobiele werknemers, leidt enerzijds 
tot concurrentieverstoring en vormt anderzijds een bedreiging voor de verkeersveiligheid.

Amendement 20
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Richtlĳn 2002/15/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2002 
betreffende de organisatie van de 
arbeidstĳd van personen die mobiele 
werkzaamheden in het wegvervoer 
uitoefenen voorziet in minimumeisen 
inzake de organisatie van de arbeidstijd 
teneinde de gezondheid en veiligheid van 
personen die mobiele werkzaamheden in 
het wegvervoer uitvoeren beter te 
beschermen, de verkeersveiligheid te 

(2) Richtlĳn 2002/15/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 11 maart 2002 
betreffende de organisatie van de 
arbeidstĳd van personen die mobiele 
werkzaamheden in het wegvervoer 
uitoefenen voorziet in minimumeisen 
inzake de organisatie van de arbeidstijd 
teneinde de gezondheid en veiligheid van 
personen die mobiele werkzaamheden in 
het wegvervoer uitvoeren beter te 
beschermen, de verkeersveiligheid te 
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verhogen en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen.

verhogen en gelijke 
concurrentievoorwaarden tot stand te 
brengen. Die richtlijn bevat reeds 
minimumeisen, en de omzetting ervan 
mag niet leiden tot een lager niveau van 
werknemersbescherming of een minder 
strikte naleving van betere voorwaarden 
in elke lidstaat, zoals die neergelegd zijn 
in de algemene arbeidswetgeving of in 
collectieve arbeidsovereenkomsten.

Or. pt

Amendement 21
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie en de lidstaten 
moeten hun beste praktijken uitwisselen 
om schijnzelfstandigheid op te sporen en 
uit de wereld te helpen.

Or. en

Amendement 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een richtlijn – wijzigingsbesluit
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) De uiteenlopende manieren waarop de 
bepalingen van Richtlijn 2002/15/EG door 
de lidstaten worden geïnterpreteerd,
toegepast en gehandhaafd en de niet-
naleving van de minimumnormen op het 
gebied van arbeidstijden door de 
transportbedrijven en de bestuurders 
verstoren de concurrentie en brengen de 
veiligheid en de gezondheid van de 

(6) De uiteenlopende manieren waarop de 
bepalingen van Richtlijn 2002/15/EG door 
de lidstaten worden geïnterpreteerd en
toegepast en de gebrekkige handhaving 
van deze bepalingen in de lidstaten, 
alsmede de niet-naleving van de 
minimumnormen op het gebied van 
arbeidstijden door de transportbedrijven en 
de bestuurders verstoren de concurrentie en 
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bestuurders in het gedrang. brengen de veiligheid en de gezondheid 
van de bestuurders in het gedrang.

Or. en

Motivering

Om tot eerlijker concurrentie te komen, moeten de lidstaten de bepalingen van Richtlijn 
2002/15/EG beter handhaven.

Amendement 23
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Er zal aantekening moeten worden 
gemaakt van elk opduiken of heropleven 
van het verschijnsel van fictieve 
bestuurders, dat ernstig de inspanningen 
belemmert om voor gelijke voorwaarden 
op de arbeidsmarkt te zorgen en 
bovendien het verschijnsel versterkt van 
niet gedeclareerd werk, aangezien de 
betrokken werkgevers niet de 
verschuldigde werkgeversbijdragen 
betalen.  De nodige maatregelen zullen 
moeten worden genomen om het 
verschijnsel in kwestie op nationaal en 
Europees niveau aan te pakken, door de 
controles op te voeren en straffen aan de 
bij zulke zaken betrokken werkgevers op 
te leggen. 

Or. el

Motivering

Het is belangrijk het verschijnsel van fictieve banen actief te bestrijden, aangezien het gaat 
om een vorm van niet gedeclareerd werk, die negatieve gevolgen heeft voor de inkomsten van 
de verzekeringsfondsen.
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Amendement 24
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen 
zelfstandige bestuurders te worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2002/15/EG.

Schrappen

Or. it

Motivering

Zelfstandigen dienen wel onder de arbeidstijden en dus onder het toepassingsgebied van deze 
richtlijn te vallen.

Amendement 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel, namens de S&D-
Fractie, Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen zelfstandige 
bestuurders te worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG.

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen zelfstandige 
bestuurders onder het toepassingsgebied 
van Richtlijn 2002/15/EG te vallen.

Or. en

Motivering

In het verslag van de Commissie over 2007 (COM(2007)0266) wordt ervoor gepleit dat ook 
zelfstandige bestuurders onder de richtlijn vallen en in hoofdstuk 3.2 worden de argumenten 
daarvoor aangevoerd: zelfstandige bestuurders maken te veel uren waarin ze ook nog eens 
veel vermoeiend lichamelijk werk moeten doen, en dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
verkeersveiligheid.
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Amendement 26
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen
zelfstandige bestuurders te worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2002/15/EG.

(7) Het is eveneens in het algemeen 
belang dat de regels inzake arbeidstijd, 
rust- en rijtijden gelijkelijk worden 
toegepast op alle beroepsbestuurders, met 
inbegrip van zelfstandige bestuurders, om 
zowel de veiligheid van deze beroepsgroep 
als de verkeersveiligheid te waarborgen.

Or. pt

Amendement 27
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen 
zelfstandige bestuurders te worden 
uitgesloten van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2002/15/EG.

(7) Aangezien de bepalingen van Richtlijn 
2002/15/EG pas sinds 23 maart 2009 van 
toepassing op zelfstandige bestuurders 
zijn, is het te vroeg om de gevolgen van de 
uitbreiding van de richtlijn naar deze 
bestuurders te beoordelen. Alvorens de 
uitsluiting van zelfstandige bestuurders 
van het toepassingsgebied van de richtlijn 
te plannen, is een verslag van de 
Commissie over de omzetting van de
richtlijn in de lidstaten nodig.

Or. de

Motivering

Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van de 
richtlijn zijn nog geen jaar op de zelfstandige bestuurders van toepassing, een analyse van de 
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gevolgen van deze toepassing is nodig alvorens een wijziging van de richtlijn te plannen.

Amendement 28
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen zelfstandige 
bestuurders te worden uitgesloten van het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG.

(7) Gezien het verslag van de Commissie 
en de effectbeoordeling dienen zelfstandige 
transportondernemers uitgesloten te 
blijven van het toepassingsgebied van 
Richtlijn 2002/15/EG.

Or. de

Motivering

Met de term "transportondernemers" wordt gepreciseerd dat zelfstandige bestuurders echte 
ondernemers zijn en geen schijnzelfstandigen. Tot dusver gelden arbeidstijdbeperkingen niet 
voor zelfstandige transportondernemers. De term "blijven" geeft dit in tegenstelling tot de 
formulering in het Commissievoorstel duidelijk aan.

Amendement 29
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) In geen enkele sector gelden 
momenteel arbeidstijdbeperkingen voor 
zelfstandigen. Vrije en verantwoordelijke 
keuze van de arbeidstijd is een van de 
belangrijkste kenmerken van zelfstandige 
ondernemers. Deze vrijheid moet in alle 
sectoren behouden blijven.

Or. de

Motivering

Het kenmerk van zelfstandige ondernemers moet nogmaals worden gepreciseerd. Zelfstandige 
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ondernemers zijn een fundamenteel onderdeel van de Europese economie. Bovenstaande 
overweging geeft duidelijk aan dat het Parlement niet van plan is hun ondernemingsvrijheid 
te beperken.

Amendement 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige bestuurders attent 
blijven maken op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid en veiligheid en de 
negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange 
werkdagen, ontoereikende rust of 
onregelmatige werkroosters.

Schrappen

Or. en

Motivering

Deze paragraaf is overbodig indien zelfstandige bestuurders ook onder de richtlijn vallen.

Amendement 31
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige bestuurders attent 
blijven maken op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid en veiligheid en de 
negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange werkdagen, 
ontoereikende rust of onregelmatige 
werkroosters.

(8) Het is wenselijk dat de lidstaten 
zelfstandige bestuurders attent blijven 
maken op de schadelijke effecten voor de 
gezondheid en veiligheid en de negatieve 
gevolgen voor de verkeersveiligheid van te 
lange werkdagen, ontoereikende rust of 
onregelmatige werkroosters. Het is ook 
van belang dat de lidstaten zich inzetten 
om fictieve zelfstandigenbanen te 
bestrijden en precaire arbeidsvormen te 
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voorkomen, wanneer het gaat om vast 
werk. 

Or. pt

Amendement 32
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige bestuurders attent 
blijven maken op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid en veiligheid en de 
negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange 
werkdagen, ontoereikende rust of 
onregelmatige werkroosters.

(8) Aangezien zelfstandige bestuurders in 
het toepassingsgebied vallen van 
Verordening (EEG) nr. 3820/85, maar 
buiten dat van Richtlijn 93/104/EG, 
moeten zij in het toepassingsgebied van 
deze richtlijn blijven vallen.

Or. de

Motivering

Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van de 
richtlijn zijn nog geen jaar op de zelfstandige bestuurders van toepassing, een analyse van de 
gevolgen van deze toepassing is nodig alvorens een wijziging van de richtlijn te plannen.

Amendement 33
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige bestuurders attent 
blijven maken op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid en veiligheid en de 

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige 
transportondernemers attent blijven 
maken op de schadelijke effecten voor de 
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negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange werkdagen, 
ontoereikende rust of onregelmatige 
werkroosters.

gezondheid en veiligheid en de negatieve 
gevolgen voor de verkeersveiligheid van te 
lange werkdagen, ontoereikende rust of 
onregelmatige werkroosters.

Or. de

Motivering

Met de term "transportondernemers" wordt gepreciseerd dat zelfstandige bestuurders echte 
ondernemers zijn en geen schijnzelfstandigen.

Amendement 34
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige bestuurders attent 
blijven maken op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid en veiligheid en de 
negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange werkdagen, 
ontoereikende rust of onregelmatige 
werkroosters.

(8) Niettemin is het wenselijk dat de 
lidstaten zelfstandige bestuurders attent 
blijven maken op de schadelijke effecten 
voor de gezondheid en veiligheid en de 
negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange werkdagen, 
ontoereikende rust of onregelmatige 
werkroosters. Als een zelfstandig 
bestuurder de bepalingen inzake rij- en 
rusttijden  van Verordening (EG) 
nr. 561/2006 zozeer schendt dat kan 
worden verondersteld dat andere 
arbeidsritmen van deze bestuurder ook 
schadelijke gevolgen voor de 
verkeersveiligheid hebben, moeten de 
lidstaten passende maatregelen nemen om 
deze arbeidsritmen te analyseren en de 
bestuurder in kwestie eventueel de 
straffen opleggen waarin hun nationale 
wetgeving voorziet.

Or. en

Motivering

Als een zelfstandig bestuurder de rij- en rusttijden ernstig schendt, kan dit aangeven dat hij 
sowieso volgens ritmen werkt die schadelijke gevolgen voor de verkeersveiligheid hebben. In 
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de meeste lidstaten is rijden in vermoeide toestand strafbaar. Als een zelfstandig bestuurder 
de bepalingen inzake rij- en rusttijden zozeer schendt dat kan worden verondersteld dat 
andere arbeidsritmen van deze bestuurder ook schadelijke gevolgen voor de 
verkeersveiligheid hebben, moet deze situatie bijgevolg worden onderzocht en moet een straf 
worden opgelegd.

Amendement 35
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Gelet op de veranderingen die zijn 
vast te stellen in de structuur van het 
wegvervoer en om de verkeersveiligheid te 
verbeteren moet de mogelijkheid worden 
overwogen om, als een effectbeoordeling 
dit rechtvaardigt, het toepassingsgebied 
van Verordening (EG) nr. 561/2006 uit te 
breiden naar bestuurders van 
vrachtvoertuigen van minder dan 3,5 ton, 
bijvoorbeeld voertuigen met een gewicht 
van meer dan 2,8 ton.

Or. en

Amendement 36
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aangezien de laad- en 
losverrichtingen een deel van de werktijd 
van de bestuurder beslaan en 
vermoeidheid kunnen veroorzaken, moet 
de mogelijkheid worden overwogen ze 
integraal onder de rijtijd te laten vallen. 
Hiertoe moet de Commissie ertoe worden 
aangemoedigd om voor de uitvoering van 
de richtlijn de mogelijkheid te 
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onderzoeken de duur van de bedoelde  
verrichtingen met een digitale tachograaf 
automatisch te registreren. 

Or. en

Motivering

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph. 

Amendement 37
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Om de verkeersveiligheid te 
verbeteren moet de mogelijkheid worden 
onderzocht Verordening (EG) 
nr. 561/2006 te wijzigen om de rusttijden 
te versoepelen, zodat de bestuurder van 
een vrachtvoertuig, zonder de 
tweewekelijkse grens van 90 rijuren te 
overschrijden en met inachtneming van 
de overeenkomstige dagelijkse en 
wekelijkse rusttijden, tot 12 dagelijkse 
rijtijden kan presteren, zonder verplicht te 
zijn vooraf een wekelijkse rusttijd in acht 
te nemen.

Or. es

Motivering

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
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regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Amendement 38
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Alle bestuurders, mobiele 
werknemers en zelfstandige bestuurders 
vallen onder Verordening (EC) nr. 
561/2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het 
wegvervoer. Het is in het algemeen belang 
dat de regels voor rij- en rusttijden voor 
alle bestuurders juist worden toegepast, 
dat de toepassing ervan op efficiënte wijze 
wordt gecontroleerd en dat niet-nakoming 
van de verplichtingen van deze 
verordening naar behoren wordt gestraft.

Or. hu

Amendement 39
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Uitbreiding van het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 561/2006 naar voertuigen van minder 
dan 3,5 ton is flagrant in strijd met de 
aangegeven doelstelling van de Europese 
Unie om de bureaucratie te verminderen. 
In de Europese Unie wordt niet naar 
uitbreiding van het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 naar 
voertuigen van minder dan 3,5 ton 
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gestreefd. 

Or. de

Motivering

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung 
zu streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU 
– branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für 
das Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden. 

Amendement 40
Csaba Sógor

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Gelet op de veranderingen die zijn 
vast te stellen in de structuur van het 
wegvervoer en om de verkeersveiligheid te 
verbeteren moet de mogelijkheid worden 
overwogen om het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 uit te 
breiden naar bestuurders van voertuigen 
voor professioneel gebruik van minder 
dan 3,5 ton.

Or. hu

Amendement 41
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De communautaire wetgeving is 
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 
door alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, 
zonder onderscheid op alle actoren wordt 

(10) De wetgeving van de Unie is alleen 
efficiënt en doelmatig wanneer ze door alle 
lidstaten juist ten uitvoer wordt gelegd, 
zonder onderscheid op alle actoren wordt 
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toegepast en regelmatig op efficiënte wijze 
wordt gecontroleerd.

toegepast en regelmatig op efficiënte wijze 
wordt gecontroleerd en wanneer 
overtredingen worden bestraft 
overeenkomstig de regels die in de 
lidstaten gelden.

Or. de

Motivering

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel mogen de straffen die in de EU-lidstaten al voor 
deze overtredingen van de arbeidsregels gelden, niet door EU-voorschriften inzake 
bestraffingsmechanismen worden vervangen. Overtredingen moeten dus volgens de geldende 
nationale regels worden aangepakt.

Amendement 42
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De communautaire wetgeving is 
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 
door alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, 
zonder onderscheid op alle actoren wordt 
toegepast en regelmatig op efficiënte wijze 
wordt gecontroleerd.

(10) De communautaire wetgeving is 
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 
door alle lidstaten naar behoren ten 
uitvoer wordt gelegd, zonder onderscheid 
op alle actoren wordt toegepast en 
regelmatig op efficiënte wijze wordt 
gecontroleerd en wanneer adequate 
maatregelen worden genomen in geval 
van overtredingen.

Or. en

Amendement 43
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10) De communautaire wetgeving is
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 

(10) De communautaire wetgeving is 
alleen efficiënt en doelmatig wanneer ze 
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door alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, 
zonder onderscheid op alle actoren wordt 
toegepast en regelmatig op efficiënte wijze 
wordt gecontroleerd.

door alle lidstaten ten uitvoer wordt gelegd, 
zonder onderscheid op alle actoren wordt 
toegepast en regelmatig op efficiënte wijze 
wordt beoordeeld en gecontroleerd.

Or. el

Motivering
Beoordeling is bijzonder belangrijk, aangezien zij informatie oplevert voor eventuele 
corrigerende maatregelen in de toekomst.

Amendement 44
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Omdat het toezicht op de naleving van 
deze regelgeving een complexe taak is 
waarbij talrijke actoren zijn betrokken, is er 
behoefte aan samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten, en tussen de 
lidstaten onderling.

(11) Omdat het toezicht op de naleving van 
deze regelgeving een complexe taak is 
waarbij talrijke actoren zijn betrokken, is er 
behoefte aan tijdige verstrekking van 
informatie en coördinatie en 
samenwerking tussen de Commissie en de 
lidstaten, en tussen de lidstaten onderling.

Or. bg

Amendement 45
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11) Omdat het toezicht op de naleving van 
deze regelgeving een complexe taak is 
waarbij talrijke actoren zijn betrokken, is er 
behoefte aan samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten, en tussen de 
lidstaten onderling.

(11) Omdat het toezicht op de naleving van 
deze regelgeving een complexe taak is 
waarbij talrijke actoren zijn betrokken, is er 
behoefte aan samenwerking tussen de 
Commissie en de lidstaten, en tussen de 
lidstaten onderling. De rol van de sociale 
partners bij het toezicht op de naleving en 
handhaving mag niet worden 
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veronachtzaamd.
Or. en

Amendement 46
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat de sociale partners actief en op 
substantiële wijze deelnemen zowel aan 
het toezicht op de naleving van Richtlijn 
2002/15/EG als aan de procedure voor de 
evaluatie van de resultaten hiervan, 
alsmede aan de informatieprocedure.

Or. el
Motivering

Deelname van de sociale partners is van cruciaal belang op alle niveaus. Zij moeten 
deelnemen aan het toezicht op de uitvoering en de naleving van de richtlijn, alsmede aan de 
evaluatie- en de informatieprocedure, met gebruikmaking van de informatie- en 
communicatiemiddelen waarover zij beschikken. Zo krijgen de bevoegde autoriteiten 
algemenere en volledigere informatie over de vooruitgang met betrekking tot de richtlijn en 
de gevolgen hiervan.

Amendement 47
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is derhalve passend Richtlijn 
2002/15/EG aan te passen en de problemen 
bij de tenuitvoerlegging, toepassing en 
handhaving van de regels weg te werken 
door de werkingssfeer te verduidelijken, de 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten te verbeteren en de uitwisseling 
van informatie en beste praktijken aan te 
moedigen.

(12) Het is derhalve passend Richtlijn 
2002/15/EG aan te passen en de problemen 
bij de tenuitvoerlegging, toepassing en 
handhaving van de regels op efficiënte 
wijze weg te werken door de werkingssfeer 
te verduidelijken, de administratieve 
samenwerking tussen de lidstaten om 
onnodige administratieve belasting zo veel 
mogelijk te beperken op substantiële wijze 
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te verbeteren en de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken aan te 
moedigen.

Or. el

Motivering
De controles moeten efficiënt zijn en tegelijk moet de belasting van onnodige bureaucratie zo 
veel mogelijk worden beperkt. De lidstaten moeten zo goed mogelijk samenwerken om voor 
een goede toepassing en onverkorte naleving van de richtlijn te zorgen.

Amendement 48
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Het is derhalve passend Richtlijn 
2002/15/EG aan te passen en de problemen 
bij de tenuitvoerlegging, toepassing en 
handhaving van de regels weg te werken 
door de werkingssfeer te verduidelijken, de 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten te verbeteren en de uitwisseling 
van informatie en beste praktijken aan te 
moedigen.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Om de uitwisseling van gegevens 
te verbeteren moet een Europees 
informatie-uitwisselingssysteem worden 
ontworpen. Dit kan ertoe leiden dat de 
arbeidstijd in de toekomst ook bij een 
wegcontrole in een andere lidstaat kan 
worden gecontroleerd.
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Or. en

Amendement 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) Om de verkeersveiligheid nog te 
verbeteren moet worden onderzocht of de 
sociale wetgeving, met name Verordening 
(EG) nr. 561/2006, van toepassing moet 
zijn in alle wegvervoerssituaties, dus ook 
op voertuigen voor professioneel gebruik 
van minder dan 3,5 ton.

Or. en

Motivering

Om de veiligheid te verbeteren moeten ook voertuigen van minder dan 3,5 ton worden 
opgenomen in het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006, waarin regels 
worden vastgesteld voor rijtijden, pauzes en rusttijden, en bij voorkeur ook in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 2002/15/EG.

Amendement 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Om zelfstandige bestuurders 
geen onnodige administratieve lasten op 
te leggen is het zinvol hun 
registratieverplichtingen te beperken tot 
de gegevens die geregistreerd worden met 
een tachograaf.

Or. en
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Amendement 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14 bis) De Commissie moet de 
bevoegdheid krijgen gedelegeerde 
handelingen overeenkomstig artikel 290 
van het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie vast te stellen met 
betrekking tot de frequentie waarmee en 
de manier waarop het toezicht en de 
controle van de werktijd worden 
uitgeoefend.

Or. en

Amendement 53
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt -1 (nieuw) 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
Deze richtlijn heeft ten doel 
minimumvoorschriften inzake de 
organisatie van de arbeidstijd vast te 
stellen, om de veiligheid en de gezondheid 
van personen die een mobiele 
werkzaamheid in het wegvervoer 
uitoefenen beter te beschermen - zonder 
negatieve gevolgen voor de bezoldiging 
van met name pauzes, rusttijden of 
aanwezigheidsdienst - de 
verkeersveiligheid te verhogen en de 
mededingingsvoorwaarden beter op 
elkaar af te stemmen.

Or. pt
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Amendement 54
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst. Deze richtlijn is eveneens 
van toepassing op mobiele werknemers als 
bedoeld in de tweede zin van artikel 3, 
onder d).

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers van in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen die deelnemen 
aan wegvervoersactiviteiten die vallen 
onder Verordening (EG) nr. 561/2006 of, 
zo niet, onder de AETR-overeenkomst.

Or. en

Amendement 55
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers die werken voor in 
een lidstaat gevestigde ondernemingen die 
deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
welke vallen onder Verordening (EEG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 

Deze is eveneens van toepassing op 
zelfstandige bestuurders als bedoeld in
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tweede zin van artikel 3, onder d). artikel 3, onder e). Uiterlijk drie jaar na 
23 maart 2009 legt de Commissie het 
Europees Parlement en de Raad een 
verslag voor. Hierin worden de gevolgen 
van de opname van zelfstandige 
bestuurders in het toepassingsgebied van 
de richtlijn onderzocht, met name wat de 
verkeersveiligheid, de 
mededingingsvoorwaarden, de 
beroepsstructuur en de sociale aspecten 
betreft. Er wordt rekening gehouden met 
de omstandigheden in elke lidstaat op het 
gebied van de structuur van de 
transportsector en de werkomgeving van 
het beroep van wegvervoerder. Op basis 
van dit verslag dient de Commissie een 
voorstel in om eventueel: 
- hetzij de voorwaarden voor de opname 
van zelfstandigen in het toepassingsgebied 
van de richtlijn vast te stellen, rekening 
houdend met bepaalde zelfstandige 
bestuurders die geen 
wegvervoersactiviteiten in andere lidstaten 
verrichten en voor wie plaatselijke 
beperkingen gelden op grond van 
objectieve omstandigheden, bijvoorbeeld 
perifere ligging, lange binnenlandse 
afstanden en bijzondere 
mededingingsvoorwaarden,
- hetzij zelfstandige bestuurders niet in het 
toepassingsgebied van de richtlijn op te 
nemen.

Or. de
Motivering

Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 zijn niet toereikend. Daarin worden de maximumrijtijden, 
pauzes en minimumrusttijden geregeld, maar niet de maximale arbeidsduur. Als alleen regels 
voor "schijnzelfstandigen" worden vastgesteld, ontstaat voortdurend het probleem dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen echte en schijnzelfstandigen, waardoor zich 
mogelijkheden voordoen om de regelgeving te omzeilen.  
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Amendement 56
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van in een lidstaat gevestigde 
ondernemingen die deelnemen aan 
wegvervoersactiviteiten die vallen onder 
Verordening (EG) nr. 561/2006 of, zo niet, 
onder de AETR-overeenkomst.

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Zij is eveneens van toepassing op mobiele 
werknemers als bedoeld in de tweede zin 
van artikel 3, onder d).

In deze richtlijn wordt elke persoon die 
mobiele werkzaamheden in het 
wegvervoer uitoefent beschouwd als 
mobiele werknemer in de zin van artikel 
3, letter d), tenzij die persoon vaststelt dat 
geen van de in artikel 3, letter d), tweede 
alinea, punten i, ii, iii, iv en v genoemde 
indicatoren gelden voor de individuele 
situatie van die persoon.

Or. en

Amendement 57
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers van in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen die deelnemen 
aan wegvervoersactiviteiten die vallen 
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die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

onder Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, 
zo niet, onder de AETR-overeenkomst.

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op zelfstandige bestuurders.

Or. pt

Amendement 58
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst. Zij is eveneens van 
toepassing op zelfstandige bestuurders als 
bedoeld in artikel 3, onder e).

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Or. it

Motivering
Werktijden dienen te gelden voor alle personen die mobiele werkzaamheden in het 
wegvervoer uitvoeren, ongeacht of zij werknemer of zelfstandige zijn.
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Amendement 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, en 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers, als bedoeld in artikel 
3, onder d), van onderhavige richtlijn, van 
in een lidstaat gevestigde ondernemingen 
die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
die vallen onder Verordening (EG) nr. 
561/2006 of, zo niet, onder de AETR-
overeenkomst.

1. Deze richtlijn is van toepassing op 
mobiele werknemers van in een lidstaat 
gevestigde ondernemingen die deelnemen 
aan wegvervoersactiviteiten die vallen 
onder Verordening (EEG) nr. 3820/85 of, 
zo niet, onder de AETR-overeenkomst.

Deze richtlijn is eveneens van toepassing 
op mobiele werknemers als bedoeld in de 
tweede zin van artikel 3, onder d).

Zij is met ingang van 23 maart 2009 van 
toepassing op zelfstandige bestuurders.

Or. en

Motivering
In het verslag van de Commissie over 2007 (COM(2007)0266) wordt ervoor gepleit dat ook 
zelfstandige bestuurders onder de richtlijn vallen en in hoofdstuk 3.2 worden de argumenten 
daarvoor aangevoerd: zelfstandige bestuurders maken te veel uren waarin ze ook nog eens 
veel vermoeiend lichamelijk werk moeten doen, en dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
verkeersveiligheid.

Amendement 60
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Deze richtlijn is niet van toepassing 
op zelfstandige bestuurders.

Or. de
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Motivering
Zelfstandigen werken onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico en bepalen vrij hun 
activiteit en werktijd. Overreglementering zet deze werkwijze volledig op de helling. Om de 
verkeersveiligheid te garanderen heeft de EU al regels vastgesteld met betrekking tot rij- en 
rusttijden (Verordening (EG) nr. 561/2006), die gelden voor alle bestuurders – zelfstandigen 
en werknemers – in heel Europa en waarin in een strikte regeling van de werktijd is voorzien.  

Amendement 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, en 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter b
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – leden 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) in de leden 2 en 3 wordt de verwijzing 
naar "Richtlijn 93/104/EG" vervangen 
door "Richtlijn 2003/88/EG".

Schrappen

Or. en
Motivering

In het verslag van de Commissie over 2007 (COM(2007)0266) wordt ervoor gepleit dat ook 
zelfstandige bestuurders onder de richtlijn vallen en in hoofdstuk 3.2 worden de argumenten 
daarvoor aangevoerd: zelfstandige bestuurders maken te veel uren waarin ze ook nog eens 
veel vermoeiend lichamelijk werk moeten doen, en dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
verkeersveiligheid.

Amendement 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas, namens de S&D-Fractie, en 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 1 – letter c
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 2 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) in lid 4 wordt de verwijzing naar 
"Verordening (EEG) nr. 3820/85" 
vervangen door "Verordening (EG) nr. 

Schrappen
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561/2006".

Or. en

Motivering
In het verslag van de Commissie over 2007 (COM(2007)0266) wordt ervoor gepleit dat ook 
zelfstandige bestuurders onder de richtlijn vallen en in hoofdstuk 3.2 worden de argumenten 
daarvoor aangevoerd: zelfstandige bestuurders maken te veel uren waarin ze ook nog eens 
veel vermoeiend lichamelijk werk moeten doen, en dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de 
verkeersveiligheid.

Amendement 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt geschrapt. 

Schrappen

Or. en

Motivering
Het is zaak de oorspronkelijke tekst te herstellen en dezelfde definitie van arbeidstijd toe te 
passen op zelfstandige bestuurders, met uitzondering van administratief werk, dat moeilijk te 
controleren is.

Amendement 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt geschrapt.

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt als volgt gewijzigd:
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"in het geval van zelfstandige bestuurders 
geldt dezelfde definitie - waarbij voor de 
punten iii), iv) en v) tezamen een 
forfaitaire werktijd gerekend wordt - voor 
de periode tussen het begin en het einde 
van het werk, waarin de zelfstandige 
bestuurder op de werkplek is, ter 
beschikking van de klant staat en zĳn 
taken of activiteiten uitoefent, andere dan 
algemeen administratief werk dat niet 
direct verband houdt met het specifieke 
vervoer in kwestie."

Or. en

Motivering

Om de administratieve lasten voor zelfstandige bestuurders te beperken, mogen zij voor de 
onder iii), iv) en v) genoemde werkzaamheden een forfaitaire werktijd rekenen. De onder iii) 
genoemde werkzaamheid (toezicht houden op het in- en uitstappen van passagiers) kan met de 
digitale tachograaf worden geregistreerd en mag dus niet in de forfaitaire werktijd worden 
meegerekend.

Amendement 65
Ilda Figueiredo 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt geschrapt.

a) Aan het eind van b) wordt de volgende 
alinea toegevoegd:
"Deze tijd moet met het oog op het salaris 
in aanmerking worden genomen."

Or. pt
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Amendement 66
Licia Ronzulli 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt geschrapt.

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt als volgt gewijzigd: 

"in het geval van zelfstandige bestuurders 
geldt dezelfde definitie - waarbij voor de 
punten iii), iv) en v) tezamen een 
forfaitaire werktijd gerekend wordt - voor 
de periode tussen het begin en het einde 
van het werk, waarin de zelfstandige 
bestuurder op de werkplek is, ter 
beschikking van de klant staat en zĳn 
taken of activiteiten uitoefent, andere dan 
algemeen administratief werk dat niet 
direct verband houdt met het specifieke 
vervoer in kwestie."

Or. it

Motivering
Om de administratieve lasten van zelfstandigen te beperken, wordt bepaald dat voor de onder 
iii), iv) en v) genoemde werkzaamheden een forfaitaire werktijd wordt gerekend.

Amendement 67
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De eerste zin van punt a), onder 2), 
wordt geschrapt.

Schrappen

Or. de
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Motivering
Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 zijn niet toereikend. Daarin worden de maximumrijtijden, 
pauzes en minimumrusttijden geregeld, maar niet de maximale arbeidsduur. Als alleen regels 
voor "schijnzelfstandigen" worden vastgesteld, ontstaat voortdurend het probleem dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen echte en schijnzelfstandigen, waardoor zich 
mogelijkheden voordoen om de regelgeving te omzeilen.  

Amendement 68
Marian Harkin 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter a – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) "inlenende onderneming": elke 
natuurlijke of rechtspersoon voor wie en 
onder wiens toezicht en leiding een 
bestuurder werkt ;

Or. en

Amendement 69
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

Schrappen

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
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arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:
die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;
wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;
die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

Or. de

Motivering

Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 zijn niet toereikend. Daarin worden de maximumrijtijden, 
pauzes en minimumrusttijden geregeld, maar niet de maximale arbeidsduur. Als alleen regels 
voor "schijnzelfstandigen" worden vastgesteld, ontstaat voortdurend het probleem dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen echte en schijnzelfstandigen, waardoor zich
mogelijkheden voordoen om de regelgeving te omzeilen.  

Amendement 70
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

b) Punt h) wordt vervangen door:

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:

"h) "nachttijd": een periode [...], zoals 
omschreven in de nationale wetgeving, 
tussen 20.00 uur en 07.00 uur;"

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;
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ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;
iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

Or. pt

Amendement 71
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

b) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die weliswaar niet formeel 
aan een werkgever gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar de facto 
een arbeidsrelatie met een werkgever in 
de zin van de wetgeving van de lidstaten 
onderhoudt."

die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;
wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;
die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

Or. es
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Amendement 72
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

2) De volgende zin wordt aan punt d) 
toegevoegd:

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar:

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren, en/of

ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;

ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst, en/of

iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

Or. el

Motivering
Met deze formulering wordt geen enkel geval uitgesloten en wordt het vraagstuk van de 
schijnzelfstandigen volledig geregeld.

Amendement 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter b 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 

"mobiele werknemers": omvat tevens 
iedere persoon die niet aan een werkgever 
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gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar: 

gebonden is door een arbeidsovereenkomst 
of enige andere arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie, maar aan een 
van de volgende voorwaarden voldoet:

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;

i. die ondergeschikt is aan een inlenende 
onderneming: zijn/haar werkplek en 
werktijd en de bedoelde activiteiten niet 
vrij kan organiseren of bij de uitvoering 
van het werk opdrachten en instructies 
van een andere partij moet opvolgen;

ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst;

ii. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst en 
die economisch, financieel en 
maatschappelijk afhankelijk is van het 
werk dat wordt verricht voor en door een 
onderneming die toebehoort aan een 
ander; die het volgende ontvangt: 
periodieke betaling van een bezoldiging 
die de enige of voornaamste bron van 
inkomsten van de werknemer is; betaling 
in natura, zoals voedsel, huisvesting of 
vervoer; erkenning van rechten, zoals 
wekelijkse rusttijden en jaarlijkse 
vakanties; betaling door de partij die om 
het werk verzoekt, voor reizen die de 
werknemer maakt om het werk uit te 
voeren;

iii. die niet vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden."

iii. die niet vrij is om individueel of in
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden.

iii bis. wiens werk sterke gelijkenis 
vertoont met het werk dat eerder voor 
dezelfde ondernemer is uitgevoerd;
iii ter. wiens werk leidt tot de verstrekking 
van gereedschap, materiaal en machines 
door de partij die om het werk verzoekt;
iii quater. die niet over het gebruikte 
voertuig beschikt, hetzij als eigenaar, 
hetzij op basis van een leaseovereenkomst.
De bewijslast dat sprake is van echte 
zelfstandige arbeid ligt in alle gevallen bij 
de zelfstandige."



PE431.178v01-00 38/64 AM\805249NL.doc

NL

Or. en

Motivering

De definitie van schijnzelfstandigen moet strakker worden, zodat misbruik niet mogelijk is, de 
wet niet omzeild kan worden en de regeling schijnzelfstandige arbeid daadwerkelijk 
ontmoedigt.

Amendement 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) punt e), wordt geschrapt. Schrappen

Or. en

Motivering

De definitie van zelfstandige moet worden gehandhaafd, aangezien deze wetstekst 
zelfstandigen onder de bepalingen inzake arbeidstijd wil doen vallen.

Amendement 75
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) punt e), wordt geschrapt. Schrappen

Or. pt
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Amendement 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) punt e), wordt geschrapt. c) punt e) wordt vervangen door: 
"zelfstandige bestuurder": eenieder
i. wiens voornaamste beroepsactiviteit erin 
bestaat met een communautaire 
vergunning of een andere 
beroepsbevoegdheid om dit vervoer te 
verrichten, tegen vergoeding in de zin van 
de wetgeving van de Unie personen of 
goederen over te weg te vervoeren (de 
verwijzing naar de communautaire 
vergunning en de beroepsbevoegdheid 
wordt dus gehandhaafd); 
ii. die gerechtigd is om voor eigen 
rekening te werken en die niet aan een 
werkgever gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige 
arbeidsrechtelijke 
ondergeschiktheidsrelatie; 
iii. die niet ondergeschikt is aan een 
inlenende onderneming, d.w.z. zijn/haar 
werkplek en werktijd en de bedoelde 
activiteiten vrij kan organiseren en bij de 
uitvoering van het werk geen opdrachten 
en instructies van een andere partij moet 
opvolgen;
iv. wiens inkomen niet rechtstreeks 
afhankelijk is van de gemaakte winst en 
die economisch, financieel en 
maatschappelijk niet afhankelijk is van 
het werk dat wordt verricht voor en door 
een onderneming die toebehoort aan een 
ander; op wie geen van de volgende 
punten van toepassing is: periodieke 
betaling van een bezoldiging die de enige 
of voornaamste bron van inkomsten van 
de werknemer is; betaling in natura, zoals 
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voedsel, huisvesting of vervoer; erkenning 
van rechten, zoals wekelijkse rusttijden en 
jaarlijkse vakanties; betaling door de 
partij die om het werk verzoekt, voor 
reizen die de werknemer maakt om het 
werk uit te voeren;
v. die vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden;
vi. wiens werk verschilt van het werk dat 
eerder voor dezelfde ondernemer is 
uitgevoerd.
De bewijslast dat sprake is van echte 
zelfstandige arbeid ligt in alle gevallen bij 
de zelfstandige."

Or. en

Amendement 77
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter c
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) punt e), wordt geschrapt. c) punt e) wordt vervangen door:
"e) "zelfstandige bestuurder": eenieder

i. wiens voornaamste beroepsactiviteit erin 
bestaat met een communautaire 
vergunning of een andere 
beroepsbevoegdheid om dit vervoer te 
verrichten, tegen vergoeding in de zin van 
de wetgeving van de Unie personen of 
goederen over te weg te vervoeren;  
ii. die gerechtigd is om voor eigen 
rekening te werken en die niet aan een 
werkgever gebonden is door een 
arbeidsovereenkomst of enige andere 
arbeidsrechtelijke 



AM\805249NL.doc 41/64 PE431.178v01-00

NL

ondergeschiktheidsrelatie;  
iii. die niet ondergeschikt is aan een 
inlenende onderneming; 

iv. die de bedoelde activiteiten vrij kan 
organiseren zonder rechtstreeks toezicht 
van de klant,
v. wiens inkomen rechtstreeks afhankelijk 
is van de gemaakte winst;

vi. die geen arbeidsrechten ontvangt, zoals 
periodieke betaling van een bezoldiging, 
betaling in natura, erkenning van 
rechten, zoals betaald jaarlijks verlof, 
door een andere inlenende onderneming 
of overeenkomstsluitende partij, en 
vii. die vrij is om individueel of in 
samenwerking met andere zelfstandige 
bestuurders handelsbetrekkingen met 
verscheidene klanten te onderhouden.
Voor de uitvoering van deze richtlijn 
gelden voor bestuurders die niet aan deze 
criteria voldoen, dezelfde plichten en 
rechten als die welke in deze richtlijn voor 
mobiele werknemers zijn vastgesteld."

Or. en

Amendement 78
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter c 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) punt e), wordt geschrapt. Schrappen

Or. de
Motivering

Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
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een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 zijn niet toereikend. Daarin worden de maximumrijtijden, 
pauzes en minimumrusttijden geregeld, maar niet de maximale arbeidsduur. Als alleen regels 
voor "schijnzelfstandigen" worden vastgesteld, ontstaat voortdurend het probleem dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen echte en schijnzelfstandigen, waardoor zich 
mogelijkheden voordoen om de regelgeving te omzeilen.  

Amendement 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter d
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) punt f) wordt vervangen door: Schrappen
"f) "Persoon die mobiele werkzaamheden 
in het wegvervoer uitoefent": een mobiele 
werknemer die deze activiteiten 
uitoefent;"

Or. en
Motivering

Zelfstandigen dienen wel onder deze richtlijn te vallen.

Amendement 80
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter d 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) punt f) wordt vervangen door: Schrappen
"f) "Persoon die mobiele werkzaamheden 
in het wegvervoer uitoefent": een mobiele 
werknemer die deze activiteiten 
uitoefent;"

Or. pt
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Amendement 81
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter d
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f)  "Persoon die mobiele werkzaamheden 
in het wegvervoer uitoefent": een mobiele 
werknemer die deze activiteiten uitoefent;"

f) "Persoon die mobiele werkzaamheden in 
het wegvervoer uitoefent": een mobiele 
werknemer of zelfstandige bestuurder die 
deze activiteiten uitoefent;"

Or. de

Motivering
Om de verkeersveiligheid te garanderen en de gezondheid van de bestuurders te beschermen 
moet Richtlijn 2002/15/EG van toepassing op zelfstandige bestuurders blijven. Voor de 
verkeersveiligheid en uit het oogpunt van de andere weggebruikers heeft het geen belang of 
een oververmoeide vrachtwagenchauffeur zelfstandig is of niet. De bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 zijn niet toereikend. Daarin worden de maximumrijtijden, 
pauzes en minimumrusttijden geregeld, maar niet de maximale arbeidsduur. Als alleen regels 
voor "schijnzelfstandigen" worden vastgesteld, ontstaat voortdurend het probleem dat een 
onderscheid moet worden gemaakt tussen echte en schijnzelfstandigen, waardoor zich 
mogelijkheden voordoen om de regelgeving te omzeilen.  

Amendement 82
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) punt i) wordt vervangen door: Schrappen
"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nacht gepresteerde 
werkuren omvat."

Or. pt
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Amendement 83
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens
twee tijdens de nacht gepresteerde 
werkuren omvat."

"i) "nachtarbeid": werkzaamheden die 
tijdens de nacht worden verricht en 
minstens één uur duren."

Or. de

Motivering

Nachtarbeid is voor mobiel personeel een bijzonder zware belasting. Het voorstel van de 
Commissie houdt in dat alleen nachtarbeid van meer dan twee uur als nachtarbeid kan 
worden beschouwd en als zodanig vergoed. Een harmonisatie met de in andere sectoren 
geldende regeling inzake een minimumarbeidstijd van twee uur gaat sociaal gezien te ver. 

Amendement 84
Evelyn Regner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) punt i) wordt vervangen door: Schrappen
"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nacht gepresteerde 
werkuren omvat."

Or. de

Motivering

Richtlijn 2002/15/EG beoogt de veiligheid en de gezondheid van bestuurders met behulp van 
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minimumvoorschriften over de arbeidstijd te beschermen en voor meer veiligheid te zorgen. 
De periode van vier uur die de lidstaten als nachttijd moeten definiëren, was al bedenkelijk 
kort en is als compromis uit de onderhandelingen naar voren gekomen. Met het oog op de 
doelstelling van de regeling is het niet aanvaardbaar dat de situatie van het mobiele 
personeel verslechtert als gevolg van het feit dat niet meer alle gewerkte uren tijdens deze 
nachttijd van vier uur als nachtarbeid worden beschouwd, maar alleen een activiteit van meer 
dan twee uur. 

Amendement 85
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) punt i) wordt vervangen door: Schrappen
"i)  "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nacht gepresteerde 
werkuren omvat."

Or. el

Motivering

Vervanging van de oude definitie van nachtarbeid brengt het risico met zich dat de 
werknemers ertoe worden aangezet de richtlijn te overtreden en 's nachts voldoende uren te 
werken om een vergoeding voor nachtarbeid te ontvangen, die hoger is dan de vergoeding 
voor werk overdag.  Onder deze omstandigheden staat de correcte toepassing van de richtlijn 
op het spel, en overigens ook de verkeersveiligheid. 

Amendement 86
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter i
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) punt i) wordt vervangen door: e) punt i) wordt vervangen door:
"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nacht gepresteerde
werkuren omvat."

"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens één
tijdens de nacht gepresteerd werkuur
omvat."

Or. en

Motivering

De Commissie wil met haar voorstel meer flexibiliteit bereiken, maar vermindert tegelijk de 
bescherming van werknemers bij nachtarbeid aanzienlijk. Met dit amendement blijft de 
vereiste flexibiliteit bestaan en behouden de werknemers voldoende bescherming.

Amendement 87
Sylvana Rapti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) punt i) wordt vervangen door: e) punt i) wordt vervangen door: 
"i) "nachtarbeid": werkzaamheden
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nacht gepresteerde 
werkuren omvat."

"i) "nachtarbeid": werk dat in de nachttijd 
wordt verricht."

Or. el

Motivering

Door minstens twee werkuren in de nachttijd te eisen, wordt de bescherming die artikel 7, lid 
1, de werknemers biedt, verminderd ten opzichte van het bepaalde in de thans geldende 
richtlijn. 
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Amendement 88
Veronica Lope Fontagné

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter e
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 3 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) punt i) wordt vervangen door: e) punt i) wordt vervangen door:
"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nacht gepresteerde 
werkuren omvat."

"i) "nachtarbeid": werkzaamheden 
gedurende een arbeidstijd die minstens 
twee tijdens de nachttijd gepresteerde 
werkuren omvat."

Or. es

Motivering
Uitgaande van de stelling dat er minstens twee uur in de nachttijd moet worden gewerkt 
voordat er sprake kan zijn van nachtarbeid, is de door de Commissie voorgestelde wijziging 
onduidelijk en kan tot problemen bij de interpretatie en de naleving leiden, omdat zij het niet 
gedefinieerde begrip "nacht" gebruikt. In de definitie van nachtarbeid zou niet het begrip 
"nacht", maar "nachttijd" moeten worden gebruikt, zoals gedefinieerd in artikel 3, letter h), 
van de huidige richtlijn, waarvoor geen wijziging wordt voorgesteld.

Amendement 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4 wordt een nieuw punt b 
bis) toegevoegd:
"b bis) de forfaitaire werktijd als bedoeld 
in artikel 3, letter a), onder 2, één uur per 
week bedraagt."

Or. en
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Motivering
Om de administratieve lasten van zelfstandigen te beperken, mogen zij voor de onder iii), iv) 
en v) genoemde werkzaamheden een forfaitaire werktijd rekenen. Deze bedraagt gemiddeld 
één uur per week.

Amendement 90
Raffaele Baldassarre

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4 wordt een nieuw punt b 
bis) toegevoegd:
"b bis) de forfaitaire werktijd als bedoeld 
in artikel 3, letter a), onder 2, drie uur per 
week bedraagt."

Or. it
Motivering

Bij de forfaitaire berekening moeten de verplichtingen, als bedoeld in artikel 3, letter a), punt 
1, sub iii), iv) en v), worden meegenomen, volgens het bepaalde in punt 2 van hetzelfde 
artikel. Laden en lossen, beschikbaarheidstijden en schoonmaak en onderhoud van voertuigen 
leggen namelijk een grote last op de werknemer en kunnen van invloed zijn op de 
verkeersveiligheid en de sociale bescherming van de werknemer. Administratieve taken 
blijven, zoals de richtlijn bepaalt, buiten beschouwing.

Amendement 91
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) In artikel 4 wordt een nieuw punt b 
bis) toegevoegd:
"b bis) de forfaitaire werktijd als bedoeld 
in artikel 3, letter a), onder 2, drie uur per 
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week bedraagt."

Or. it

Motivering

Bij de forfaitaire berekening moeten de verplichtingen, als bedoeld in artikel 3, letter a), punt 
1, sub iii), iv) en v), worden meegenomen, volgens het bepaalde in punt 2 van hetzelfde 
artikel. Laden en lossen, beschikbaarheidstijden en schoonmaak en onderhoud van voertuigen 
leggen namelijk een grote last op de werknemer en kunnen van invloed zijn op de 
verkeersveiligheid en de sociale bescherming van de werknemer. Administratieve taken 
blijven, zoals de richtlijn bepaalt, buiten beschouwing.

Amendement 92
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 4
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 5 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 5, lid 1, wordt de verwijzing naar 
"Verordening (EEG) nr. 3820/85" 
vervangen door "Verordening (EG) nr. 
561/2006".

a) In artikel 5, lid 1, wordt de verwijzing 
naar "Verordening (EEG) nr. 3820/85" 
vervangen door "Verordening (EG) nr. 
561/2006". 

b) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"Deze tijd moet met het oog op het salaris 
in aanmerking worden genomen."

Or. pt

Amendement 93
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 6 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In artikel 6 wordt de verwijzing naar 
"Verordening (EEG) nr. 3820/85" 
vervangen door "Verordening (EG) nr. 
561/2006".

a) In artikel 6 wordt de verwijzing naar 
"Verordening (EEG) nr. 3820/85" 
vervangen door "Verordening (EG) nr. 
561/2006".

b) De volgende alinea wordt toegevoegd:
"Deze tijd moet met het oog op het salaris 
in aanmerking worden genomen."

Or. pt

Amendement 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Paragraaf 9 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) In artikel 9 wordt punt b bis) als 
volgt gewijzigd: 
"b) onverminderd het bepaalde in artikel 
2, lid 1, wordt de arbeidstijd van mobiele 
werknemers geregistreerd. De gegevens 
worden na afloop van de periode waarop 
zij betrekking hebben nog ten minste twee 
jaar bewaard. De verantwoordelijkheid 
voor de registratie van de arbeidstijd van 
mobiele werknemers berust bij de 
werkgever. Op hun verzoek verstrekt de 
werkgever de mobiele werknemers een 
kopie van de geregistreerde gegevens."

Or. en
Motivering

Dit amendement betreft alleen de werknemers. Zij moeten gegevens bijhouden van alle 
activiteiten die onder deze richtlijn vallen. 
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Amendement 95
Stephen Hughes

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 ter (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 9 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In artikel 9 wordt een nieuw punt b 
bis) toegevoegd:
"b bis) de arbeidstijd van zelfstandige 
bestuurders overeenkomstig de 
bepalingen van Verordening (EEG) nr. 
3821/85 wordt geregistreerd. De gegevens 
worden na afloop van de periode waarop 
zij betrekking hebben nog ten minste twee 
jaar bewaard."

Or. en

Motivering
De werkzaamheden van de bestuurder in verband met laden en lossen en het helpen van 
passagiers bij het in- en uitstappen zouden al in de tachograaf moeten worden geregistreerd 
als "andere werkzaamheden", als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3821/85, die ook de eis 
bevat dat deze gegevens 365 dagen worden bewaard.  Voor de uitvoering van de richtlijn en 
de controle op de arbeidstijd van zelfstandige bestuurders hoeft dus niet van hen gevraagd te 
worden dat zij hun werkuren op een apart blad registreren en bewaren. Dat zou nodeloze 
administratieve rompslomp betekenen.

Amendement 96
Martin Kastler

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend toezicht op om een correcte en 
consequente toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde regels te waarborgen.
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zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over 
voldoende gekwalificeerde inspecteurs 
beschikken en nemen daartoe alle 
passende maatregelen.

Or. de
Motivering

Het is volstrekt voldoende dat de lidstaten wordt verzocht de richtlijn correct om te zetten. 
Hoe zij dat doen, moeten zij volgens het subsidiariteitsbeginsel zelf kunnen bepalen. 

Amendement 97
Edit Bauer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

1. De lidstaten organiseren passende, non-
discriminatoire controles om een correcte 
en consequente toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde regels te waarborgen. 
Zij zorgen ervoor dat de nationale 
instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over 
gekwalificeerd personeel beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

Or. en

Amendement 98
Thomas Mann

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle
op om een correcte en consequente 

1. De lidstaten organiseren passende, non-
discriminatoire controles om een correcte 
en consequente toepassing van de in deze 
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toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

richtlijn vastgestelde regels te waarborgen. 
Zij zorgen ervoor dat de nationale 
instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over 
gekwalificeerd personeel beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen. 
Er is geen sprake van discriminatie als de 
controles zich in het bijzonder blijven 
richten op bestuurders en voertuigen uit 
landen die in de praktijk vaak bepalingen 
van deze richtlijn hebben overtreden.

Or. de

Motivering

Als de ervaring leert dat bestuurders uit bepaalde landen de bepalingen van deze richtlijn 
vaker overtreden, moet de politie bestuurders en voertuigen uit die landen sterker kunnen 
blijven controleren om de verkeersveiligheid te garanderen.

Amendement 99
Liisa Jaakonsaari

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Verder 
gaan de lidstaten, indien de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 561/2006 
inzake rij- en rusttijden in die mate 
worden overtreden dat daarmee ook de 
bepalingen inzake de arbeidstijd worden 
overtreden, in ieder geval over tot controle 
en handhaving van de bepalingen inzake 
de arbeidstijd. Voorts zorgen zij ervoor dat 
de nationale instanties die verantwoordelijk 
zijn voor de handhaving van de richtlijn 
over voldoende gekwalificeerde 
inspecteurs beschikken en nemen daartoe 



PE431.178v01-00 54/64 AM\805249NL.doc

NL

alle passende maatregelen.

Or. en

Motivering

Momenteel is er geen verband tussen de handhaving van rij- en rusttijden en van 
arbeidstijden, hoewel deze twee logisch met elkaar samenhangen. Naast de gewone controles 
op de naleving van de arbeidstijd moet de arbeidstijd in ieder geval gecontroleerd worden, 
indien door een langere overtreding van de rij- en rusttijden automatisch ook de arbeidstijd 
wordt overschreden

Amendement 100
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
omzetting en toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde regels te waarborgen. 
Zij zorgen ervoor dat de nationale 
instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.
Richtlijn 2002/15/EG bevat reeds 
minimumvoorschriften, en de omzetting 
en uitvoering ervan mogen niet leiden tot 
een lager niveau van 
werknemersbescherming of een minder 
strikte naleving van betere voorwaarden 
in elke lidstaat, zoals die neergelegd zijn 
in de algemene arbeidswetgeving of in 
collectieve arbeidsovereenkomsten.

Or. pt
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Amendement 101
Licia Ronzulli

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

1 bis. De onafhankelijke bestuurder 
verstuurt de gegevens van zijn tachograaf 
elektronisch of verzamelt de schijven ten 
minste om de drie weken en bewaart deze 
op de plaats waar zijn onderneming is 
gevestigd.
1 ter. De geregistreerde gegevens en de 
schijven worden na het laatste gebruik 
nog ten minste een jaar bewaard.

Or. it

Motivering

Het idee om de voorschriften voor werknemers en zelfstandigen te harmoniseren, komt voort 
uit de wens een gelijke behandeling te garanderen en overeenkomstig de Verordeningen 
(EEG) 3821/85 en 1360/2002 nauwkeurige controles in de kantoren van zelfstandige 
ondernemingen te kunnen uitvoeren.

Amendement 102
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op om een correcte en consequente 
toepassing van de in deze richtlijn 
vastgestelde regels te waarborgen. Zij 
zorgen ervoor dat de nationale instanties 
die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

1. De lidstaten zetten een systeem voor 
passend en regelmatig toezicht en controle 
op, met inbegrip van samenwerking 
tussen de autoriteiten, om een correcte en 
consequente toepassing van de in deze 
richtlijn vastgestelde regels te waarborgen. 
Zij zorgen ervoor dat de nationale 
instanties die verantwoordelijk zijn voor de 
handhaving van de richtlijn over voldoende 
gekwalificeerde inspecteurs beschikken en 
nemen daartoe alle passende maatregelen.

Or. en

Motivering
Als de autoriteiten, d.w.z. de Ministeries van Werkgelegenheid en Verkeer en de 
Belastingdienst, zouden samenwerken, zouden schijnzelfstandigen gemakkelijk kunnen 
worden opgespoord. 

Amendement 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 – lid 1 bis (nieuw) 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis (nieuw) – lid 1 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie is gemachtigd  
overeenkomstig artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie gedelegeerde handelingen 
vast te stellen inzake de wijze waarop het 
toezicht en de controle als genoemd in lid 
1 plaatsvinden en de frequentie daarvan.

Or. en

Motivering

Analoog aan de controles op de rij- en rusttijden, dient er een gemeenschappelijk kader te 
zijn dat bepaalt hoe en hoe vaak controles op de werktijden plaatsvinden. De gedelegeerde 
handeling volgens artikel 290 van het VWEU is een passend instrument om dit te doen.
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Amendement 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie in 
kennis van de door hen genomen 
toezichts- en controlemaatregelen.

2. De lidstaten vervaardigen statistieken 
van de in lid 1 genoemde controles en 
rapporteren deze elke twee jaar aan de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Van het toezicht en de controles genoemd in het vorige lid van artikel 11 dienen de lidstaten 
statistieken bij te houden en aan de Commissie mee te delen.

Amendement 105
Ilda Figueiredo

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
vervoersondernemingen en mobiele 
werknemers toegang hebben tot informatie, 
bijstand en advies met betrekking tot de 
regelgeving inzake arbeidstijd en de 
organisatie van het werk.

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
vervoersondernemingen en mobiele 
werknemers toegang hebben tot informatie, 
bijstand en advies met betrekking tot de 
regelgeving inzake arbeidstijd en de 
organisatie van het werk. De lidstaten 
proberen het fenomeen 
schijnzelfstandigen te bestrijden en ervoor 
te zorgen dat geen beroep wordt gedaan 
op precaire arbeidsvormen wanneer het te 
verrichten werk van permanente aard is.

Or. pt
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Amendement 106
Konstantinos Poupakis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat 
vervoersondernemingen en mobiele 
werknemers toegang hebben tot informatie, 
bijstand en advies met betrekking tot de 
regelgeving inzake arbeidstijd en de 
organisatie van het werk.

3. De lidstaten nemen, in nauwe 
samenwerking met de sociale partners, de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen 
dat vervoersondernemingen en mobiele 
werknemers toegang hebben tot informatie, 
bijstand en advies met betrekking tot de 
regelgeving inzake arbeidstijd en de 
organisatie van het werk.

Or. el

Motivering
De bijdrage van de sociale partners is zeer belangrijk met het oog op een doeltreffende 
informatieprocedure, die ertoe moet leiden dat werkgevers en werknemers de richtlijn 
eerbiedigen zodat deze correct wordt uitgevoerd.

Amendement 107
Marian Harkin

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 bis – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de administratieve samenwerking tussen 
hun bevoegde autoriteiten te versterken 
door de invoering van doeltreffende 
informatie-uitwisselingssystemen, de 
verbetering van de toegang tot informatie 
en het bevorderen van de uitwisseling van 
informatie en beste praktijken op het 
gebied van handhaving van de regelgeving 
inzake arbeidstijden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)
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Or. en

Amendement 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 11 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Het volgende artikel 11 ter wordt 
ingevoegd:

"Artikel 11 ter
Overtredingen

Niet-naleving van de definities in artikel 
3, punten d) en e), van deze richtlijn wordt 
aangemerkt als een "zeer ernstige 
inbreuk" en is daarom onderworpen aan 
alle bepalingen in Verordening (EG) nr. 
1071/2009 inzake dergelijke inbreuken. 
Niet-naleving van de definities in artikel 
3, punten d) en e), van deze richtlijn door 
een onderneming, een verlader, een 
expediteur, een reisorganisator, een 
hoofdcommissionair, een onderaannemer 
of een bemiddelingskantoor voor 
bestuurders wordt aangemerkt als een 
"zeer ernstige inbreuk" en is daarom 
onderworpen aan alle bepalingen in 
Verordening (EG) nr. 1071/2009 inzake 
dergelijke inbreuken."

Or. en

Motivering
De bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 inzake ernstige inbreuken stipuleren dat 
een zeer ernstige inbreuk leidt tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus (overwegingen 9 en 
24, artikel 6, lid 2, letter b)), tot schorsing of intrekking van de vergunning voor de 
uitoefening van het beroep (artikel 13, lid 3, te lezen in samenhang met artikel 3) en tot 
opneming in het nationale elektronische register (een grensoverschrijdend register van de 
ernstigste inbreuken) (artikel 16, lid 1, tweede alinea, en artikel 16, lid 2, letter e)).
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Amendement 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 ter (nieuw) 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 ter) Het volgende artikel 12 bis wordt 
ingevoegd: 

"Artikel 12 bis
Verantwoordelijkheid van de 
transportonderneming
1. Het is een transportonderneming niet 
toegestaan de bestuurders die zij in dienst 
heeft of die haar ter beschikking worden 
gesteld, te betalen op basis van de 
afgelegde afstand of de hoeveelheid 
vervoerde goederen, ook niet in de vorm 
van een bonus of loontoeslag, indien die 
betaling van dien aard is dat de 
verkeersveiligheid in gevaar wordt 
gebracht en/of overtreding van deze 
richtlijn wordt aangemoedigd.
2. De ondernemingen, verladers, 
expediteurs, reisorganisatoren, 
hoofdcommissionairs, onderaannemers 
en bemiddelingskantoren voor 
bestuurders zien erop toe dat de 
contractueel overeengekomen 
vervoerstijdschema's in overeenstemming 
met deze richtlijn zijn en dat het werk 
door echte zelfstandige bestuurders wordt 
verricht.

Or. en

Motivering
Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
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the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Amendement 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 quater (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quater) Het volgende artikel 12 ter 
wordt ingevoegd:

"Artikel 12 ter
Uitoefening van de delegatie

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de 
gedelegeerde handelingen bedoeld in 
artikel 11, lid 1 bis, wordt aan de 
Commissie verleend voor een periode van 
zes jaar na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn. De Commissie brengt uiterlijk 
zes maanden voor het einde van deze 
periode van zes jaar verslag uit over de 
aan haar gedelegeerde bevoegdheden, 
eventueel vergezeld van een 
wetgevingsvoorstel tot verlenging van de 
periode van delegatie van bevoegdheden.
2. Zodra de Commissie een gedelegeerde 
handeling vaststelt, stelt zij daar 
tegelijkertijd het Europees Parlement en 
de Raad van in kennis.
3. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wordt aan de 
Commissie verleend onder de 
voorwaarden van de artikelen 12 quater 
en 12 quinquies."

Or. en
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Amendement 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 quinquies) Het volgende artikel 12 
quater wordt ingevoegd:

"Artikel 12 quater
Intrekking van de delegatie

1. De in artikel 11, lid 1 bis, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie kan door het 
Europees Parlement of de Raad worden 
ingetrokken.
2. De instelling die een interne procedure 
is begonnen om te besluiten of zij de 
bevoegdheidsdelegatie wenst in te trekken, 
tracht de andere instelling en de 
Commissie hiervan op de hoogte te 
brengen en geeft daarbij aan welke 
gedelegeerde bevoegdheden mogelijk 
worden ingetrokken.
3. Het besluit tot intrekking bevat de 
redenen voor de intrekking en maakt een 
einde aan de delegatie van de 
bevoegdheden die in het besluit worden 
vermeld. Het besluit treedt onmiddellijk in 
werking of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld. Het besluit laat de 
geldigheid van de reeds van kracht zijnde 
gedelegeerde handelingen onverlet. Het 
besluit wordt bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie."

Or. en
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Amendement 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 6 sexies (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 12 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 sexies) Het volgende artikel 12 
quinquies wordt ingevoegd:

"Artikel 12 quinquies
Bezwaar tegen gedelegeerde handelingen
1. Het Europees Parlement en de Raad 
kunnen bezwaar aantekenen tegen de 
gedelegeerde handeling binnen drie 
maanden na de datum van kennisgeving. 
Op initiatief van het Europees Parlement 
of de Raad wordt deze termijn met een 
maand verlengd.
2. Indien noch het Europees Parlement 
noch de Raad bij het verstrijken van deze 
termijn bezwaar hebben aangetekend 
tegen de gedelegeerde handeling, wordt 
deze in het Publicatieblad bekendgemaakt 
en treedt in werking op de in die 
handeling bepaalde datum.
3. Indien het Europees Parlement of de 
Raad bezwaar aantekent tegen de 
gedelegeerde handeling, treedt deze niet 
in werking. De instelling die bezwaar 
aantekent tegen de gedelegeerde 
handeling, geeft aan om welke redenen zij 
dit doet."

Or. en

Amendement 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 8 bis (nieuw)
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) In artikel 13 wordt het volgende lid 
2 bis ingevoegd :
"2 bis. De Commissie stelt een methode 
en een schema vast voor de door de 
lidstaten op te stellen verslagen over de 
werkgelegenheidstrends in de sector 
wegvervoer en de gevolgen daarvan voor 
de eerlijke mededinging, gezondheid en 
veiligheid op het werk en de 
verkeersveiligheid. Op basis van deze 
verslagen brengt de Commissie regelmatig 
verslag uit aan het Europees Parlement 
en de Raad. De lidstaten en de Commissie 
stellen om de twee jaar een verslag over 
het bovenstaande op.
De Commissie brengt (twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn) 
tevens verslag uit aan het Europees 
Parlement en de Raad over de 
maatregelen die zijn genomen met 
betrekking tot de wijze waarop het toezicht 
en de controle op de arbeidstijd 
plaatsvinden en de frequentie daarvan."

Or. en

Motivering

Door een doeltreffend en volledig rapportagesysteem in te voeren, wordt een betere 
uitvoering van de richtlijn gewaarborgd.   


