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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/103 

Ändringsförslag  103 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt 

positionsbestämning med hjälp av färdskrivare 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2b (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2b) I artikel 6 ska punkt 2 ändras på 

följande sätt: 

2. Körtiden under en vecka får inte 

överstiga 56 timmar och får inte leda till att 

den maximala veckoarbetstiden enligt 

direktiv 2002/15/EG överskrids. 

”2. Körtiden under en vecka får inte 

överstiga 48 timmar och får aldrig leda till 

att den maximala veckoarbetstiden enligt 

direktiv 2002/15/EG överskrids.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 

Motivering 

Detta ser till att veckoarbetstiden överensstämmer med normal arbetstid inom ramen för ordningen för 

EU-medborgarna enligt direktiv 2003/88/EG. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/104 

Ändringsförslag  104 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt 

positionsbestämning med hjälp av färdskrivare 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 2c (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 3 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2 c) I artikel 6 ska punkt 3 ändras på 

följande sätt: 

3. Den sammanlagda körtiden under två på 

varandra följande veckor får inte överstiga 

90 timmar. 

”3. Den sammanlagda körtiden under två 

på varandra följande veckor får inte 

överstiga 80 timmar.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/105 

Ändringsförslag  105 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt 

positionsbestämning med hjälp av färdskrivare 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 7 – punkt 1 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 3a. Artikel 7.1 ska ändras på följande 

sätt: 

Efter en körperiod på fyra och en halv 

timme skall föraren ta en sammanhängande 

rast på minst fyrtiofem minuter, såvida han 

eller hon inte tar en viloperiod. 

Efter en körperiod på fyra och en halv 

timme skall föraren ta en sammanhängande 

rast på minst 60 minuter, såvida han eller 

hon inte tar en viloperiod. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/106 

Ändringsförslag  106 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt 

positionsbestämning med hjälp av färdskrivare 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 3b (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 7 – punkt 2 

 
Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (3b) I artikel 7 ska punkt 2 ändras på 

följande sätt: 

Denna rast får bytas ut mot en rast om 

minst 15 minuter, följt av en rast om minst 

30 minuter, fördelade över körtiden, så att 

bestämmelserna i första stycket iakttas. 

”Denna rast får bytas ut mot en rast om 

minst 30 minuter, följt av en rast om minst 

30 minuter, fördelade över körtiden, så att 

bestämmelserna i första stycket iakttas.” 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5cf5ebde-d494-40eb-86a7-

2131294ccbd9.0005.02/DOC_1&format=PDF) 
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27.6.2018 A8-0205/107 

Ändringsförslag  107 

Keith Taylor 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Betänkande A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta vila samt 

positionsbestämning med hjälp av färdskrivare 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – led 9 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 15 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(9) Artikel 15 ska ersättas med 

följande: 

utgår 

Artikel 15  

Medlemsstaterna ska se till att förare till 

sådana fordon som anges i artikel 3 a 

omfattas av nationella regler som ger 

tillräckligt skydd vad gäller tillåtna 

körtider och obligatoriska raster och 

viloperioder. Medlemsstaterna ska 

informera kommissionen om de relevanta 

nationella regler som är tillämpliga på 

sådana förare. 

 

Or. en 

 


