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27.6.2018 A8-0205/103 

Amendement  103 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 6 – lid 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (2 ter) Artikel 6, lid 2, wordt als volgt 

gewijzigd: 

2. De wekelijkse rijtijd mag niet meer 

bedragen dan 56 uur, waarbij de maximale 

wekelijkse arbeidstijd als gedefinieerd in 

Richtlijn 2002/15/EG niet mag worden 

overschreden. 

"2. De wekelijkse rijtijd mag niet meer 

bedragen dan 48 uur, waarbij de maximale 

wekelijkse arbeidstijd als gedefinieerd in 

Richtlijn 2002/15/EG nooit mag worden 

overschreden."; 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 

Motivering 

Zo wordt de wekelijkse rijtijd in lijn gebracht met de normale werktijdregelingen van Europese burgers, 

zoals in Richtlijn 2003/88/EG. 
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27.6.2018 A8-0205/104 

Amendement  104 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 6 – lid 3 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (2 quater) Artikel 6, lid 3, wordt als 

volgt gewijzigd: 

3. De totale bij elkaar opgetelde rijtijd 

gedurende twee opeenvolgende weken mag 

niet meer bedragen dan 90 uur. 

"3. De totale bij elkaar opgetelde rijtijd 

gedurende twee opeenvolgende weken mag 

niet meer bedragen dan 80 uur."; 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/105 

Amendement  105 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 bis (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 7 – alinea 1 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (3 bis) In artikel 7 wordt lid 1 als volgt 

gewijzigd: 

Na een rijperiode van vier en een half uur 

neemt de bestuurder een aaneengesloten 

onderbreking van ten minste vijfenveertig 

minuten, tenzij hij een rusttijd neemt. 

"Na een rijperiode van vier en een half uur 

neemt de bestuurder een aaneengesloten 

onderbreking van ten minste zestig 

minuten, tenzij hij een rusttijd neemt." 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/106 

Amendement  106 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 ter (nieuw) 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 7 – alinea 2 

 
Bestaande tekst Amendement 

 (3 ter) artikel 7, lid 2, wordt als volgt 

gewijzigd: 

Deze onderbreking kan worden vervangen 

door een onderbreking van ten minste 15 

minuten gevolgd door een onderbreking 

van ten minste 30 minuten die elk zodanig 

tijdens de periode worden ingelast, dat aan 

de bepalingen van de eerste alinea wordt 

voldaan. 

"Deze onderbreking kan worden 

vervangen door een onderbreking van ten 

minste 30 minuten gevolgd door een 

onderbreking van ten minste 30 minuten 

die elk zodanig tijdens de periode worden 

ingelast, dat aan de bepalingen van de 

eerste alinea wordt voldaan." 

Or. en 

((http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF)) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Amendement  107 

Keith Taylor 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD)) 

 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 15 

 
Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) artikel 15 wordt vervangen door: Schrappen 

"Artikel 15  

De lidstaten zorgen ervoor dat bestuurders 

van de in artikel 3, onder a), omschreven 

voertuigen onder de toepassing vallen van 

nationale regels die een adequate 

bescherming bieden in de vorm van 

toegestane rijtijden en voorgeschreven 

onderbrekingen en rusttijden. De lidstaten 

stellen de Commissie in kennis van de 

relevante nationale regels die op dergelijke 

bestuurders van toepassing zijn. 

 

Or. en 

 


