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NL In verscheidenheid verenigd NL

1.7.2020 A9-0115/10

Amendement 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 
tachografen
(2017/0122(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt 1
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 2 – lid 1 – letter a bis

Standpunt van de Raad Amendement

a bis) met ingang van 1 juli 2026, van 
goederen in het internationale vervoer of 
bij cabotage, waarbij de toegestane 
maximummassa van het voertuig, dat van 
aanhangwagens of opleggers inbegrepen, 
meer dan 2,5 ton bedraagt; of;

Schrappen

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/11

Amendement 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 
tachografen
(2017/0122(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 – letter b
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 3 – letter h bis

Standpunt van de Raad Amendement

h bis) voertuigen met een toegestane 
maximummassa, dat van aanhangwagens 
of opleggers inbegrepen, van meer dan 
2,5 ton maar niet meer dan 3,5 ton, die 
worden gebruikt voor het vervoer van 
goederen, indien het vervoer niet wordt 
verzorgd voor rekening van derden, maar 
voor rekening van de onderneming of de 
bestuurder, en het besturen van het 
voertuig niet de hoofdactiviteit is van de 
persoon die het voertuig bestuur;

Schrappen

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/12

Amendement 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 
tachografen
(2017/0122(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 ter – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

6 ter. Iedere reductie van wekelijkse 
rusttijden wordt gecompenseerd door een 
equivalente periode van rust die voor het 
einde van de derde week na de betrokken 
week en bloc moet worden genomen.

6 ter. Iedere reductie van wekelijkse rust 
wordt gecompenseerd door een equivalente 
periode van rust die voor het einde van de 
derde week na de betrokken week en bloc 
moet worden genomen.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/13

Amendement 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 
tachografen
(2017/0122(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 1 – alinea 1 – punt 6 – letter b
Verordening (EG) nr. 561/2006
Artikel 8 – lid 6 ter – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Indien twee verkorte wekelijkse rusttijden 
overeenkomstig de derde alinea van lid 6 
opeenvolgend worden genomen, wordt de 
volgende wekelijkse rusttijd voorafgegaan 
door een rusttijd ter compensatie van die 
twee verkorte wekelijkse rusttijden.

Indien twee verkorte wekelijkse rusttijden 
overeenkomstig de derde alinea van lid 6 
opeenvolgend worden genomen, wordt de 
wekelijkse rusttijd die daarop volgt 
voorafgegaan of gevolgd door een rusttijd 
ter compensatie van die twee verkorte 
wekelijkse rusttijden.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/14

Amendement 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 
tachografen
(2017/0122(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 165/2014
Artikel 3 – lid 4

Standpunt van de Raad Amendement

4. Uiterlijk drie jaar na het einde van 
het jaar van inwerkingtreding van de in 
artikel 11, tweede alinea, genoemde 
gedetailleerde bepalingen, worden de 
volgende categorieën voertuigen die in een 
andere lidstaat dan de lidstaat van 
inschrijving worden gebruikt, voorzien van 
een slimme tachograaf zoals bepaald in de 
artikelen 8, 9 en 10 van deze verordening:

4. Uiterlijk vier jaar na het einde van 
het jaar van inwerkingtreding van de in 
artikel 11, eerste alinea, tweede zin, 
genoemde gedetailleerde bepalingen die 
specificaties vaststellen voor de registratie 
van grensoverschrijdingen en extra 
activiteiten, worden de volgende 
voertuigen die in een andere lidstaat dan de 
lidstaat van inschrijving worden gebruikt, 
voorzien van een slimme tachograaf zoals 
bepaald in de artikelen 8, 9 en 10 van deze 
verordening:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Amendement 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
namens de ECR-Fractie

Aanbeveling voor de tweede lezing A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale 
dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse 
rusttijden, en Verordening (EU) nr. 165/2014 wat betreft positionering door middel van 
tachografen
(2017/0122(COD))

Standpunt van de Raad
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
Verordening (EU) nr. 165/2014
Artikel 3 – lid 4 bis

Standpunt van de Raad Amendement

4 bis. Uiterlijk vier jaar na het einde van 
het jaar van inwerkingtreding van de in 
artikel 11, tweede alinea, genoemde 
gedetailleerde bepalingen, uitgerust met 
een slimme tachograaf die voldoet aan 
bijlage I C bij Uitvoeringsverordening 
(EU) 2016/799 van de Commissie*, die in 
een andere lidstaat dan de lidstaat van 
inschrijving worden gebruikt, voorzien van 
een slimme tachograaf zoals bepaald in de 
artikelen 8, 9 en 10 van deze verordening.

4 bis. Uiterlijk vijf jaar na het einde van 
het jaar van inwerkingtreding van de in 
artikel 11, eerste alinea, tweede zin, 
genoemde gedetailleerde bepalingen die 
specificaties vaststellen voor de registratie 
van grensoverschrijdingen en extra 
activiteiten, worden voertuigen, uitgerust 
met een slimme tachograaf die voldoet aan 
bijlage I C bij Uitvoeringsverordening 
(EU) 2016/799 van de Commissie, die in 
een andere lidstaat dan de lidstaat van 
inschrijving worden gebruikt, voorzien van 
een slimme tachograaf zoals bepaald in de 
artikelen 8, 9 en 10 van deze verordening.

Or. en


