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1.7.2020 A9-0115/16

Amendement 16
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 6 – letter a
Verordening (EU) nr. 165/2014
Artikel 9 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Drie jaar na de inwerkingtreding van de in 
artikel 11, eerste alinea, bedoelde 
gedetailleerde bepalingen, rusten de 
lidstaten hun controleautoriteiten in 
passende mate uit met apparatuur voor 
vroegtijdige detectie op afstand die 
noodzakelijk is om de in dit artikel 
bedoelde gegevensoverdracht mogelijk te 
maken, met inachtneming van hun 
specifieke handhavingsvoorschriften en -
strategieën. Tot die tijd mogen de lidstaten 
beslissen of zij hun controleautoriteiten 
met dergelijke apparatuur voor 
vroegtijdige detectie op afstand uitrusten.

Vijf jaar na het einde van het jaar van 
inwerkingtreding van de in artikel 11, 
eerste alinea, tweede zin, bedoelde 
gedetailleerde bepalingen ter vaststelling 
van specificaties voor de registratie van 
grensoverschrijdingen en extra 
activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, 
tweede en derde streepje, rusten de 
lidstaten hun controleautoriteiten in 
passende mate uit met apparatuur voor 
vroegtijdige detectie op afstand die 
noodzakelijk is om de in dit artikel 
bedoelde gegevensoverdracht mogelijk te 
maken, met inachtneming van hun 
specifieke handhavingsvoorschriften en -
strategieën.

Or. en



AM\1209132NL.docx PE647.696v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

1.7.2020 A9-0115/17

Amendement 17
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 8 – letter a
Verordening (EU) nr. 165/2014
Artikel 11 – lid 1 – alinea 3

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk ... [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze 
wijzigingsverordening] stelt de Commissie 
uitvoeringshandelingen vast met 
gedetailleerde bepalingen die nodig zijn 
voor de eenvormige toepassing van 
voorschriften inzake gegevens en functies, 
met inbegrip van de artikelen 8, 9 en 10 
van deze verordening, en de installatie 
van tachografen voor voertuigen als 
bedoeld in artikel 2, lid 1, onder a bis), 
van Verordening (EG) nr. 561/2006.

Schrappen

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/18

Amendement 18
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 11 – letter d
Verordening (EU) nr. 165/2014
Artikel 34 – lid 7 – alinea 2

Standpunt van de Raad Amendement

Met ingang van ... [18 maanden na de 
inwerkingtreding van de richtlijn in 
document ST 05112/20] vermeldt de 
bestuurder ook het symbool van het land 
dat hij binnenrijdt nadat hij een grens van 
een lidstaat heeft overschreden, bij het 
begin van zijn eerste stop in die lidstaat. 
Die eerste stop wordt gemaakt bij de 
dichtstbijzijnde stopplaats aan of voorbij de 
grens. Wanneer de overschrijding van de 
grens van een lidstaat plaatsvindt op een 
veerboot of een trein, vermeldt de 
bestuurder het landsymbool aan de haven 
of het station van aankomst.

Uiterlijk [24 maanden na de 
inwerkingtreding van de richtlijn tot 
vaststelling van specifieke regels met 
betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en 
Richtlijn 2014/67/EU voor de detachering 
van bestuurders in het wegvervoer,] 
vermeldt de bestuurder ook het symbool 
van het land dat hij binnenrijdt nadat hij 
een grens van een lidstaat heeft 
overschreden, bij het begin van zijn eerste 
stop in die lidstaat. Die eerste stop wordt 
gemaakt bij de dichtstbijzijnde stopplaats 
aan of voorbij de grens. Wanneer de 
overschrijding van de grens van een 
lidstaat plaatsvindt op een veerboot of een 
trein, vermeldt de bestuurder het 
landsymbool aan de haven of het station 
van aankomst.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/19

Amendement 19
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 3 – alinea 1

Standpunt van de Raad Amendement

Deze verordening treedt in werking op de 
twintigste dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op ... 
[datum invoegen 24 maanden na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie].
Zij is van toepassing met ingang van 
[datum invoegen 24 maanden na de 
datum van inwerkingtreding].
Artikel 1, lid 9 bis, en artikel 2, lid 3, zijn 
van toepassing met ingang van 31 
december 2028. Tot die datum zijn 
artikel 16, lid 3, punt a), van Verordening 
(EG) nr. 561/2006 en artikel 36, lid 1, 
punten i) en ii), en lid 2, punt ii), van 
Verordening (EU) nr. 165/2014 van 
toepassing in de formuleringen ervan die 
vóór de bij deze verordening ingevoerde 
wijzigingen golden.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/20

Amendement 20
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 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Standpunt van de Raad Amendement

Uiterlijk... [PB: 4 maanden na de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie] presenteert de 
Commissie een grondige 
effectbeoordeling met betrekking tot het 
effect van deze verordening op de 
feitelijke economische situatie van de EU-
markt voor goederenvervoer over de weg 
en de veiligheidssituatie van de 
bestuurders, en stelt zij in voorkomend 
geval wijzigingen van deze verordening 
voor, rekening houdend met de nieuwe 
marktsituatie van de sector.

Or. en


