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Amendement 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Mobiele werknemers op wie de 
bepalingen voor rij- en rusttijden in 
Verordening (EG) nr. 561/2006 niet van 
toepassing zijn, dienen te vallen onder het 
toepassingsgebied van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het feit dat sommige mobiele werknemers niet onder het toepassingsgebied van de bepalingen 
voor rij- en rusttijden van Verordening (EG) nr. 561/2006 vallen, noch onder het 
toepassingsgebied van de arbeidstijdenrichtlijn, leidt enerzijds tot concurrentieverstoring en 
anderzijds tot aantasting van de verkeersveiligheid.

Amendement 20
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) De Commissie en de lidstaten 
dienen de mogelijkheid te overwegen de 
beste methoden uit te wisselen en te 
toetsen die de lidstaten toepassen om 
schijnzelfstandigheid te ontdekken en uit 
te sluiten.

Or. en
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Amendement 21
Silvia -Adriana Ţicău

Voorstel voor een richtlijn
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 
bestuurders in het gedrang.

(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, tasten de 
verkeersveiligheid ernstig aan en brengen 
de veiligheid en de gezondheid van de 
bestuurders in het gedrang

Or. ro

Motivering

Het is belangrijk dat het aantal verkeersongevallen wordt teruggebracht door naleving van de 
minimumnormen op het gebied van arbeidstijden.

Amendement 22
Saïd El Khadraoui

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) Zelfstandige bestuurders dienen te 
worden opgenomen in het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2002/15/EG.

Or. en

Motivering

Zelfstandige bestuurders dienen onder de bepalingen voor arbeidstijden te vallen en moeten 
derhalve worden opgenomen in het toepassingsgebied van deze richtlijn.
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Amendement 23
Silvia -Adriana Ţicău

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) De lidstaten zouden voortdurend 
voorlichtings- en 
waarschuwingscampagnes voor 
bestuurders moeten organiseren met 
betrekking tot de schadelijke effecten voor 
de gezondheid en veiligheid en de 
negatieve gevolgen voor de 
verkeersveiligheid van te lange werkdagen, 
ontoereikende rust of onregelmatige 
werkroosters.

Or. ro

Motivering

Vermindering van het aantal verkeersongevallen en verhoging van de verkeersveiligheid 
vergen van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de verkeersveiligheid voortdurende 
inspanningen op het gebied van voorlichting, advies en waarschuwing voor alle 
verkeersdeelnemers.

Amendement 24
Hella Ranner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Aangezien bestuurders, mobiele 
werknemers en zelfstandige bestuurders 
met betrekking tot de rij- en rusttijden en 
de daarmee verband houdende 
verkeersveiligheid al vallen onder 
Verordening (EG) nr. 561/2006, dient 
duidelijk gesteld te worden dat het bij de 
organisatie van de arbeidstijd van 
personen die mobiele werkzaamheden in 
het wegvervoer uitoefenen, met name gaat 
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om de bescherming van mobiele 
werknemers.

Or. de

Motivering

Hiermee dient duidelijk te worden gemaakt dat alle bestuurders reeds vallen onder 
Verordening (EG) nr. 561/2006 inzake rij- en rusttijden en dat het bij Richtlijn 2002/15/EG 
gaat om de bescherming van werknemers.

Amendement 25
Corien Wortmann-Kool

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Alle bestuurders, zowel mobiele 
werknemers als zelfstandige bestuurders, 
vallen onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 tot 
harmonisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer. Het 
is in het algemeen belang dat deze 
bepalingen voor rij- en rusttijden voor alle 
bestuurders adequaat worden toegepast 
en dat die toepassing doeltreffend wordt 
gecontroleerd.

Or. en

Amendement 26
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Teneinde de administratieve 
lasten in verband met deze richtlijn tot een 
minimum te beperken en de handhaving 
aan te passen aan de technologische 
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vooruitgang, is het wenselijk gebruik te 
maken van diverse ITS-toepassingen.

Or. en

Motivering

Nieuwe technologieën kunnen de administratieve lasten helpen verminderen en de 
handhaving vereenvoudigen.

Amendement 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quater) Om de verkeersveiligheid 
verder te verbeteren, dient te worden 
overwogen de sociale wetgeving, in het 
bijzonder Verordening (EG) nr. 561/2006, 
toe te passen op alle wegverkeerssituaties, 
dat wil zeggen met inbegrip van zakelijk 
gebruikte voertuigen van minder dan 3,5 
ton.

Or. en

Motivering

Teneinde de veiligheid te vergroten moeten ook voertuigen van minder dan 3,5 ton worden 
opgenomen in het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 561/2006 ten aanzien van rij-
en rusttijden, en bij voorkeur ook in dat van Richtlijn 2002/15/EG.

Amendement 28
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 quinquies) Teneinde te voorkomen dat 
onnodige administratieve lasten worden 
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opgelegd aan zelfstandige bestuurders, 
wordt het passend geacht om de 
registratieplicht voor zelfstandige 
bestuurders te beperken tot registraties 
met behulp van een tachograaf.

Or. en

Amendement 29
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 sexies) Niet-naleving van de definities 
in artikel 3, onder d) en e), van deze 
richtlijn moet worden beschouwd als een 
hoogst ernstige inbreuk op Verordening 
(EG) nr. 1071/2009.

Or. en

Motivering

Teneinde eerlijke concurrentie te waarborgen moet dit worden beschouwd als een hoogst 
ernstige inbreuk op de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1071/2009 tot vaststelling van 
gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het 
beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen.

Amendement 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

die deelnemen aan wegvervoersactiviteiten 
en op hen die vallen onder de AETR-
overeenkomst.

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

Or. en

Motivering

Het feit dat sommige mobiele werknemers niet onder het toepassingsgebied van de bepalingen 
voor rij- en rusttijden van Verordening (EG) nr. 561/2006 vallen, noch onder het 
toepassingsgebied van de arbeidstijdenrichtlijn, leidt enerzijds tot concurrentieverstoring en 
anderzijds tot aantasting van de verkeersveiligheid.

Amendement 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) In artikel 2 wordt als volgt een 
nieuw lid 1 bis toegevoegd: 
1 bis. Uiterlijk twee jaar na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn brengt 
de Commissie een verslag uit aan het 
Europees Parlement en de Raad, waarin 
de gevolgen van de richtlijn voor mobiele 
werknemers en zelfstandige bestuurders 
met betrekking tot de verkeersveiligheid, 
de concurrentieomstandigheden en de 
structuur van de beroepsgroep alsmede de 
sociale aspecten worden geanalyseerd.

Or. en

Motivering

Tussentijdse studies tonen aan dat bij minder dan 1% van de verkeersongevallen zelfstandige 
bestuurders betrokken zijn. Daarom moet er een analyse plaatsvinden van de gevolgen van 
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deze richtlijn voor de zelfstandige bestuurders met betrekking tot verkeersveiligheid, 
concurrentiezaken en sociale aspecten.

Amendement 32
Saïd El Khadraoui

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:
2. In het geval van zelfstandige 
bestuurders geldt dezelfde definitie voor 
de periode tussen het begin en het einde 
van het werk – met inbegrip van een vaste 
periode die als arbeidstijd wordt gerekend 
voor het totaal van de activiteiten onder 
iv) en v) – 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 hun administratieve lasten te verminderen moet het zelfstandige bestuurders worden 
toegestaan een vaste periode als arbeidstijd te rekenen voor de activiteiten waarnaar wordt 
verwezen in de punten iv) en v). De activiteiten onder iii), toezicht houden op het in- en 
uitstappen van passagiers, kunnen worden geregistreerd door de digitale tachograaf en 
moeten daarom niet worden opgenomen in deze vaste periode. 
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Amendement 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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: 

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

Schrappen

i. die de bedoelde activiteiten niet vrij kan 
organiseren;
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. en

Motivering

Het probleem van de "schijnzelfstandige" bestuurders is een kwestie die alleen kan worden 
geregeld op het niveau van de lidstaten; er is behoefte aan een verordening op Europees 
niveau.

Amendement 34
Eva Lichtenberger

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) Punt h) wordt als volgt gewijzigd:
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(h) "nachttijd": de periode van 22.00 tot 
06.00 uur;

Or. en

Motivering

In verschillende lidstaten wordt 22.00 uur beschouwd als het einde van de werkdag voor 
mobiele werknemers en een achturige nachttijd stemt beter overeen met het lichamelijke 
nachtritme van de mens.

Amendement 35
Mathieu Grosch

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:

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De bestaande definitie van nachtarbeid in Richtlijn 2002/15/EG is veel duidelijker en maakt 
minder misbruik mogelijk dan de definitie in het Commissievoorstel. 
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Amendement 36
Saïd El Khadraoui

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Artikel 9, punt b), wordt 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 geldt alleen voor de werkgevers. Zij moeten alle activiteiten registreren 
waarop deze richtlijn betrekking heeft.

Amendement 37
Saïd El Khadraoui

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 ter) In artikel 9 wordt een nieuw punt
c) toegevoegd:
(c) de arbeidstijd van zelfstandige 
bestuurders wordt geregistreerd 
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overeenkomstig de bepalingen van artikel 
14, lid 2, en artikel 15, lid 3, van 
Verordening (EEG) nr. 3821/85.

Or. en

Motivering

De activiteiten van een bestuurder in verband met het laden en lossen van goederen en het in-
en uitstappen van passagiers moeten al met de tachograaf worden geregistreerd als "overig 
werk" op grond van Verordening (EEG) nr. 3821/85, die ook voorschrijft dat deze gegevens 
gedurende 365 dagen bewaard moeten worden. Voor de handhaving van de richtlijn en de 
controle van de arbeidstijd van zelfstandige bestuurders is het derhalve niet noodzakelijk dat 
zelfstandige bestuurders hun arbeidstijden op een afzonderlijk formulier registreren en
bewaren. Dit zou de administratieve lasten onnodig verzwaren.

Amendement 38
Saïd El Khadraoui

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 5 quater (nieuw) 
Richtlijn 2002/15/EG
Artikel 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 quater) Artikel 10 bis wordt als volgt 
toegevoegd: 
Artikel 10 bis:
Aansprakelijkheid van de 
vervoersonderneming
Ondernemingen, expediteurs, bevrachters, 
touroperators, hoofd- en onderaannemers 
en uitleenbedrijven voor bestuurders 
zorgen ervoor dat personen die mobiele 
werkzaamheden in het wegvervoer 
uitoefenen, de bepalingen van deze 
richtlijn volledig naleven.

Or. en

Motivering

Teneinde samenhang te scheppen met artikel 10 van Verordening (EG) nr. 561/2006 
("Aansprakelijkheid van de vervoersonderneming"), moet de gehele vervoersketen 
verantwoordelijk zijn voor naleving van de voorschriften in deze richtlijn. 
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Amendement 39
Corien Wortmann-Kool

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, niet-discriminatoir 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.

Or. en

Amendement 40
Eva Lichtenberger

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De lidstaten integreren op basis van 
Verordening (EEG) nr. 3821/85 het 
gebruik van de tachograaf ook bij 
voertuigactiviteiten die relevant zijn voor 
de arbeidstijd, zoals het laden en lossen 
van het voertuig en andere activiteiten. 

Or. en
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Motivering

De digitale tachograaf is niet alleen een goed en betrouwbaar hulpmiddel voor de controle 
van rij- en rusttijden, snelheden, enzovoort, maar ook voor de controle van de overige 
voertuiggerelateerde arbeidstijd/activiteiten van de mobiele werknemer.


