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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/108 

Ändringsförslag  108 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-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 

Skäl 2a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a)  Hemvisten ska vara förarens 

registrerade hemvist i en medlemsstat. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/109 

Ändringsförslag  109 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-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 

Skäl 5a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Passagerartransport och 

godstransport är två väsensskilda 

verksamheter. Förarna av 

långfärdsbussar har nära kontakt med 

passagerare och måste kunna vara 

flexibla när det gäller raster. Detta får 

inte leda till förlängda körtider eller 

förkorta rasterna, inte heller får det 

påverka andra planerade insatser i 

samband med resorna. 

Or. en 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/110 

Ändringsförslag  110 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-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 

Skäl 6a (nytt) 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Förarna är även ansvariga för 

annan verksamhet, såsom lastning och 

lossning, fordonsunderhåll, planering av 

färdväg och liknande uppgifter, utöver 

huvuduppgiften att köra fordonet. Dessa 

uppgifter måste beaktas vid fastställandet 

av arbetstider och tillräckliga 

viloperioder. 

Or. en 

Motivering 

Företag med lågavlönade förare drar nytta av ojämna driftkostnader när de uppmuntrar veckopauser i 

förarhytten, trots att dessa pauser är negativa för förarnas välbefinnande och för trafiksäkerheten. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/111 

Ändringsförslag  111 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-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 

Skäl 7 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

om denna tas på annan plats än i hemmet. 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Förarens veckovila måste tas 

utanför förarhytten. Det är därför lämpligt 

att förtydliga kravet om att säkerställa att 

förare får lämplig inkvartering vid normal 

veckovila om denna tas på annan plats än i 

hemmet. 

Or. en 

Motivering 

Företag med lågavlönade förare drar nytta av ojämna driftkostnader när de uppmuntrar veckopauser i 

förarhytten, trots att dessa pauser är negativa för förarnas välbefinnande och för trafiksäkerheten. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/112 

Ändringsförslag  112 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-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 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – led b 

 
Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats. 

b) i hemmet, på förarens bostadsort. 

Or. en 

Motivering 

”En privat plats” för viloperioden skulle kunna missbrukas. 
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SV Förenade i mångfalden SV 

27.6.2018 A8-0205/113 

Ändringsförslag  113 

Georg Mayer, Marie-Christine Arnautu 

för ENF-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 – 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 inom varje 

period om två 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.” 

Or. en 

 


