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Förslag till förordning 

Artikel 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet.” 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna innan slutet 

av varje period om fyra på varandra 

följande veckor kan tillbringa minst en 

normal veckovila, eller en veckovila på 

mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för reducerad veckovila, i 

hemmet eller på någon annan plats som 

de själva väljer. Föraren ska underrätta 

transportföretaget skriftligen senast två 

veckor före denna viloperiod om den 

kommer att tas på annan plats än i 

förarens hem. När en förare väljer att ta 

sin vila i hemmet ska transportföretaget 

ombesörja medel så att föraren kan 

återvända hem. 

 En förare ska försäkra att en normal 

veckovila eller en veckovila på mer än 45 

timmar som tas ut som kompensation för 

reducerad veckovila, har tagits på en av 

föraren utvald plats. Denna försäkran ska 
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förvaras i företagets lokaler.”  

Or. en 

 

 


