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27.6.2018 A8-0205/114 

Amendement  114 

Dieter-Lebrecht Koch, Joachim Zeller, Werner Kuhn, Sven Schulze, Thomas Mann, 

Peter Liese, David McAllister, Norbert Lins, Peter Jahr, Sabine Verheyen, Angelika 

Niebler, Daniel Caspary, Axel Voss, Albert Deß, Birgit Collin-Langen, Georges Bach, 

Christian Ehler, Hermann Winkler, Reimer Böge, Jens Gieseke, Gesine Meissner, 

Elmar Brok, Markus Pieper, Monika Hohlmeier, Ingeborg Gräßle, Claudia Schmidt, 

Markus Ferber, Dennis Radtke, Deirdre Clune, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 

Heinz K. Becker, Paul Rübig, Esther de Lange, Elisabetta Gardini, Massimiliano Salini, 

Othmar Karas, Wim van de Camp, Annie Schreijer-Pierik, Pascal Arimont, Renate 

Sommer, Burkhard Balz, Wolf Klinz, Jens Rohde, Salvatore Domenico Pogliese, 

Herbert Dorfmann, Lorenzo Cesa, Frank Engel, Viviane Reding 

 

Verslag A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 

door middel van tachografen 

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

Voorstel voor een verordening 

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

Verordening (EG) nr. 561/2006 

Artikel 3 – alinea 1 – letter a bis 

 

Bestaande tekst Amendement 

 (-1 bis) artikel 3, onder a bis), wordt 

vervangen door:  

a bis) voertuigen of combinaties van 

voertuigen met een toegestane 

maximummassa van niet meer dan 7,5 ton 

die gebruikt worden voor het vervoer van 

materiaal, uitrusting of machines die de 

bestuurder nodig heeft voor de uitoefening 

van zijn beroep en die enkel binnen een 

straal van 100 km rond de vestigingsplaats 

van de onderneming worden gebruikt en op 

voorwaarde dat het besturen van het 

voertuig niet de hoofdactiviteit van de 

bestuurder is. 

"a bis) voertuigen of combinaties van 

voertuigen met een toegestane 

maximummassa van niet meer dan 7,5 ton 

die gebruikt worden voor het vervoer van 

materiaal, uitrusting of machines die de 

bestuurder nodig heeft voor de uitoefening 

van zijn beroep of voor het leveren van 

goederen die in het bedrijf van de 

bestuurder op ambachtelijke wijze zijn 

vervaardigd en die enkel binnen een straal 

van 150 km rond de vestigingsplaats van 

de onderneming worden gebruikt en op 

voorwaarde dat het besturen van het 

voertuig niet de hoofdactiviteit van de 

bestuurder is.". 

Or. en 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-

20150302&qid=1529948424671&from=EN) 

Motivering 

Wanneer het besturen van het voertuig niet de hoofdactiviteit van de bestuurder is, moeten 

ondernemingen de mogelijkheid hebben om de producten die zij vervaardigen te vervoeren 

naar klanten in de omgeving. 

 

 


