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22.3.2019 A8-0205/308

Amendement 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Goede arbeidsvoorwaarden voor 
bestuurders en eerlijke 
concurrentievoorwaarden voor 
wegvervoerondernemingen zijn uiterst 
belangrijk om te komen tot een veilige, 
efficiënte en sociaal verantwoordelijke 
wegvervoersector. Om dat proces te 
bevorderen is het essentieel dat de sociale 
EU-regelgeving in het wegvervoer 
duidelijk, geschikt en gemakkelijk toe te 
passen en te handhaven is, en dat ze in de 
hele Unie op een doeltreffende en 
consequente manier wordt uitgevoerd.

(1) Goede arbeidsvoorwaarden voor 
bestuurders en eerlijke 
concurrentievoorwaarden voor 
wegvervoerondernemingen zijn uiterst 
belangrijk om te komen tot een veilige, 
efficiënte en sociaal verantwoordelijke, en 
niet-discriminerende wegvervoersector, 
die in staat is gekwalificeerde werknemers 
aan te trekken. Om dat proces te 
bevorderen is het essentieel dat de sociale 
EU-regelgeving in het wegvervoer 
duidelijk, evenredig, geschikt en 
gemakkelijk toe te passen en te handhaven 
is, en dat ze in de hele Unie op een 
doeltreffende en consequente manier wordt 
uitgevoerd.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/309

Amendement 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Bij de evaluatie van de effectiviteit 
en de efficiëntie van de uitvoering van de 
bestaande reeks sociale regels van de Unie 
in het wegvervoer, en met name 
Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad9, zijn een 
aantal tekortkomingen van het bestaande 
rechtskader aan het licht gekomen. 
Onduidelijke en ongeschikte regels voor 
de wekelijkse rusttijd, rustfaciliteiten en 
onderbrekingen bij een meervoudige 
bemanning en het gebrek aan regels inzake 
de terugkeer van bestuurders naar huis, 
leiden tot uiteenlopende interpretaties en 
handhavingspraktijken in de lidstaten. 
Verscheidene lidstaten hebben onlangs 
unilaterale maatregelen vastgesteld 
waardoor de rechtsonzekerheid en de 
ongelijke behandeling van bestuurders en 
ondernemingen nog is toegenomen.

(2) Bij de evaluatie van de effectiviteit 
en de efficiëntie van de uitvoering van de 
bestaande reeks sociale regels van de Unie 
in het wegvervoer, en met name 
Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad9, zijn een 
aantal tekortkomingen bij de 
tenuitvoerlegging van het rechtskader aan 
het licht gekomen. Onduidelijke regels 
voor de wekelijkse rusttijd, rustfaciliteiten 
en onderbrekingen bij een meervoudige 
bemanning en het gebrek aan regels inzake 
de terugkeer van bestuurders naar huis of 
naar een andere, door de bestuurder 
gekozen locatie, leiden tot uiteenlopende 
interpretaties en handhavingspraktijken in 
de lidstaten. Verscheidene lidstaten hebben 
onlangs unilaterale maatregelen vastgesteld 
waardoor de rechtsonzekerheid en de 
ongelijke behandeling van bestuurders en 
ondernemingen nog is toegenomen.

_________________ _________________
9 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 wegvervoer, tot wijziging van 
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 
nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 

9 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 wegvervoer, tot wijziging van 
Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en (EG) 
nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking 
van Verordening (EEG) nr. 3820/85 van de 
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Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1). Raad (PB L 102 van 11.4.2006, blz. 1).

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/310

Amendement 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De ex-postevaluatie van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 heeft 
bevestigd dat de onsamenhangende en 
ondoelmatige handhaving van de sociale 
regelgeving van de Unie hoofdzakelijk te 
wijten was aan onduidelijke regels, 
inefficiënt gebruik van controle-
instrumenten en onvoldoende 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten.

(3) De ex-postevaluatie van 
Verordening (EG) nr. 561/2006 heeft 
bevestigd dat de onsamenhangende en 
ondoelmatige handhaving van de sociale 
regelgeving van de Unie hoofdzakelijk te 
wijten was aan onduidelijke regels, 
inefficiënt en ongelijkwaardig gebruik van 
controle-instrumenten en onvoldoende 
administratieve samenwerking tussen de 
lidstaten, waardoor de versnippering van 
de Europese interne markt toeneemt.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/311

Amendement 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Nationale regels voor het 
wegvervoer moeten evenredig en 
gerechtvaardigd zijn en mogen de 
uitoefening van grondrechten die zijn 
gegarandeerd in het Verdrag, zoals het 
vrije verkeer van goederen en de vrijheid 
om diensten aan te bieden, niet 
belemmeren of minder aantrekkelijk 
maken, teneinde het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie te behouden of zelfs te vergroten.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Amendement 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Goederenvervoer verschilt 
fundamenteel van personenvervoer. 
Bestuurders van touringcars staan in 
nauw contact met hun passagiers en 
moeten in staat zijn flexibele pauzes in te 
lassen zonder de rijtijd te verlengen of de 
rusttijden en pauzes te verkorten.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/313

Amendement 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Bestuurders die betrokken zijn bij 
internationaal langeafstandsvervoer, zijn 
lange tijd weg van huis. Door de huidige 
voorschriften inzake de wekelijkse rusttijd 
worden die perioden onnodig verlengd. Het 
is dus wenselijk om de bepaling inzake de 
wekelijkse rusttijd zodanig aan te passen 
dat het voor bestuurders gemakkelijker is 
om in overeenstemming met de regels te 
rijden en toch de normale wekelijkse 
rusttijd thuis te nemen, en dat zij volledig 
worden gecompenseerd voor alle verkorte 
wekelijkse rusttijden. Ook moet worden 
bepaald dat ondernemers de 
werkzaamheden zodanig moeten plannen 
dat de bestuurders niet buitensporig lang 
van huis weg zijn.

(6) Bestuurders die betrokken zijn bij 
internationaal langeafstandsvervoer, zijn 
lange tijd weg van huis. Door de huidige 
voorschriften inzake de wekelijkse rusttijd 
worden die perioden onnodig verlengd. Het 
is dus wenselijk om de bepaling inzake de 
wekelijkse rusttijd zodanig aan te passen 
dat het voor bestuurders gemakkelijker is 
om in overeenstemming met de regels te 
rijden en toch de normale wekelijkse 
rusttijd thuis te nemen, en dat zij volledig 
worden gecompenseerd voor alle verkorte 
wekelijkse rusttijden. Ook moet worden 
bepaald dat ondernemers de 
werkzaamheden zodanig moeten plannen 
dat de bestuurders niet buitensporig lang 
van huis weg zijn. Bestuurders moeten 
kunnen kiezen hoe en waar zij hun 
rusttijd nemen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/314

Amendement 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) De interpretatie en 
tenuitvoerlegging van de voorschriften 
inzake de wekelijkse rusttijd verschillen 
van lidstaat tot lidstaat wat betreft de plaats 
waar de wekelijkse rusttijd moet worden 
genomen. Het is daarom aangewezen dat 
voorschrift toe te lichten om te 
waarborgen dat bestuurders over een 
passend verblijf beschikken als zij hun 
wekelijkse rusttijd buitenshuis nemen.

(7) De interpretatie en 
tenuitvoerlegging van de voorschriften 
inzake de wekelijkse rusttijd verschillen 
van lidstaat tot lidstaat wat betreft de plaats 
waar de wekelijkse rusttijd moet worden 
genomen. Het is daarom aangewezen toe te 
lichten waar de wekelijkse rusttijd kan 
worden genomen om te waarborgen dat 
bestuurders over passende 
rustomstandigheden beschikken.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/315

Amendement 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Passende rustfaciliteiten zijn van 
cruciaal belang om de 
arbeidsomstandigheden van bestuurders 
in de sector te verbeteren en de 
verkeersveiligheid op peil te houden. 
Aangezien rusten in de cabine 
kenmerkend is voor de vervoerssector en 
een volledige scheiding van bestuurders 
en hun voertuigen niet wenselijk is vanuit 
het oogpunt van veiligheid en 
verzekeringen, moeten bestuurders hun 
rust kunnen nemen in het voertuig, 
wanneer het voertuig is voorzien van 
passende slaapfaciliteiten. Als gevolg van 
het huidige tekort aan veilige en 
beveiligde parkeerterreinen op de 
Europese wegen, is het vereiste voor 
bestuurders om de wekelijkse rust van 
45 uur buiten de cabine te nemen 
praktisch niet uitvoerbaar en daarom 
moet het vereiste uitsluitend worden 
toepast nadat dit tekort is aangepakt en 
verholpen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/316

Amendement 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
namens de ECR-Fractie

Verslag A8-0205/2018
Wim van de Camp
Dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en rusttijden en plaatsbepaling 
door middel van tachografen
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 ter) De herziene TEN-V-richtsnoeren 
voorzien in de ontwikkeling van 
parkeerterreinen langs snelwegen op 
ongeveer elke 100 km met 
parkeerplaatsen voor commerciële 
weggebruikers met een passend 
veiligheids- en beveiligingsniveau, en de 
lidstaten moeten dan ook worden 
aangespoord om de TEN-V-richtsnoeren 
ten uitvoer te leggen en voldoende steun te 
verlenen aan en te investeren in veilige en 
op passende wijze aangepaste 
parkeerterreinen.

Or. en


