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21.3.2019 A8-0205/119

Ändringsförslag 119
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 
rättvisa affärsvillkor för 
vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 
skapa en säker, effektiv och socialt 
ansvarstagande vägtransportsektor. För att 
underlätta den processen är det viktigt 
unionens sociallagstiftning för 
vägtransportsektorn är tydlig, 
ändamålsenlig, lätt att tillämpa och 
verkställa samt genomförs på ett effektivt 
och enhetligt sätt i hela unionen.

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 
rättvisa affärsvillkor för 
vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 
skapa en säker, effektiv och socialt 
ansvarstagande vägtransportsektor som 
kan locka till sig kvalificerade 
arbetstagare. För att underlätta den 
processen är det viktigt att unionens 
sociallagstiftning för vägtransportsektorn 
är tydlig, proportionerlig, ändamålsenlig, 
lätt att tillämpa och verkställa samt 
genomförs på ett effektivt och enhetligt sätt 
i hela unionen.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/120

Ändringsförslag 120
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (1a) Inrättandet av ett europeiskt 
arbetsmarknadsverk skulle kunna spela 
en viktig roll i genomförandet av 
bestämmelserna i denna förordning, 
särskilt när det gäller att hjälpa de 
nationella myndigheterna att samordna 
kontroller, utbyta information och bästa 
praxis samt utbilda kontrollörer.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/121

Ändringsförslag 121
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Efter en utvärdering av 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
genomförandet av unionens existerande 
sociallagstiftning på området 
vägtransporter, och i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 
brister i den nuvarande rättsliga ramen. 
Oklara och inadekvata regler om 
veckovila, viloinrättningar och raster vid 
multibemanning samt avsaknaden av regler 
om hur förare ska kunna återvända till och 
ta vila i hemmet leder till att reglerna 
tolkas och genomförs på olika sätt i 
medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 
nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 
har lett till ytterligare ökad rättslig 
osäkerhet och ojämlik behandling av förare 
och operatörer.

(2) Efter en utvärdering av 
ändamålsenligheten och effektiviteten i 
genomförandet av unionens existerande 
sociallagstiftning på området 
vägtransporter, och i synnerhet 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 
brister i genomförandet av den rättsliga 
ramen. Oklara regler om veckovila, 
viloinrättningar och raster vid 
multibemanning samt avsaknaden av regler 
om hur förare ska kunna återvända till och 
ta vila i hemmet eller på någon annan 
plats som de själva väljer leder till att 
reglerna tolkas och genomförs på olika sätt 
i medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 
nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 
har lett till ytterligare ökad rättslig 
osäkerhet och ojämlik behandling av förare 
och operatörer.

–––––––––––––––– ––––––––––––––––
9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 
harmonisering av viss sociallagstiftning på 
vägtransportområdet och om ändring av 
rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 
(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 
harmonisering av viss sociallagstiftning på 
vägtransportområdet och om ändring av 
rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 
(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 3820/85 (EUT 



AM\1180459SV.docx PE621.703v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

L 102, 11.4.2006, s. 1). L 102, 11.4.2006, s. 1).

Or. en



AM\1180459SV.docx PE621.703v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/122

Ändringsförslag 122
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Efterhandsutvärderingen av 
förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att 
inkonsekvent och ineffektiv kontroll av 
efterlevnaden av unionens 
sociallagstiftning främst berodde på oklara 
bestämmelser, ineffektivt utnyttjande av 
kontrollverktygen och otillräckligt 
administrativt samarabete mellan 
medlemsstaterna.

(3) Efterhandsutvärderingen av 
förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att 
inkonsekvent och ineffektiv kontroll av 
efterlevnaden av unionens 
sociallagstiftning främst berodde på oklara 
bestämmelser, ineffektivt och oenhetligt 
utnyttjande av kontrollverktygen och 
otillräckligt administrativt samarbete 
mellan medlemsstaterna.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/123

Ändringsförslag 123
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Tydliga och väl anpassade regler 
som tillämpas på samma sätt överallt är 
också avgörande för att uppnå policymålet 
att förbättra arbetsvillkoren för förare och i 
synnerhet säkerställa att konkurrensen inte 
snedvrids mellan operatörer samt bidra till 
trafiksäkerhet för alla väganvändare.

(4) Tydliga och väl anpassade regler 
som tillämpas på samma sätt överallt är 
också avgörande för att uppnå policymålet 
att förbättra arbetsvillkoren för förare och i 
synnerhet säkerställa att konkurrensen är 
rättvis och inte snedvrids mellan operatörer 
samt bidra till trafiksäkerhet för alla 
väganvändare.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/124

Ändringsförslag 124
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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) Godstransport och 
passagerartransport är två väsensskilda 
verksamheter. Bussförare står i nära 
kontakt med sina passagerare och bör 
med större flexibilitet kunna lägga in 
raster utan att förlänga körtiden eller 
förkorta viloperioderna och rasterna.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/125

Ändringsförslag 125
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Förare som utför internationella 
långdistanstransporter tillbringar långa 
perioder borta från hemmet. Med de krav 
som för närvarande gäller för normal 
veckovila förlängs dessa perioder i 
onödan. Det är därför önskvärt att anpassa 
reglerna om veckovila på ett sådant sätt att 
det blir lättare för förare att utföra 
transporter och ändå, utan att bryta mot 
reglerna, nå hemmet för att ta normal 
veckovila och få full kompensation för all 
reducerad veckovila. Det är också 
nödvändigt att föreskriva att operatörerna 
måste organisera förarnas arbete så att 
dessa perioder borta från hemmet inte blir 
orimligt långa.

(6) Förare som utför internationella 
långdistanstransporter tillbringar långa 
perioder borta från hemmet. Det är därför 
önskvärt att säkerställa tillämpningen av 
reglerna om veckovila på ett sådant sätt att 
det blir lättare för förare att utföra 
transporter och ändå, utan att bryta mot 
reglerna, nå hemmet för att ta normal 
veckovila och få full kompensation för all 
reducerad veckovila. För att säkerställa 
säkra och rimliga arbetsförhållanden är det 
nödvändigt att föreskriva att operatörerna 
måste organisera förarnas arbete så att 
perioderna borta från hemmet inte blir 
orimligt långa och förarna har möjlighet att 
åka hem regelbundet och att kan omfattas 
av anständiga villkor för vila i inkvartering 
av god kvalitet. När en förare väljer att 
tillbringa sin viloperiod i hemmet bör 
transportföretaget ombesörja ekonomiska 
och praktiska medel så att föraren kan 
återvända hem. Dessutom bör återresans 
längd inte beaktas vid beräkningen av 
viloperioden. När en förare väljer att ta 
sin vila på en annan plats än i sitt hem 
bör detta inte beaktas vid beräkningen av 
förarens rätt till reseersättning.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/126

Ändringsförslag 126
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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. För att säkerställa goda 
arbetsförhållanden och förarnas säkerhet 
är det därför lämpligt att förtydliga kravet 
om att säkerställa att förare får 
inkvartering, som är av god kvalitet och 
anpassad för båda könen, eller annan av 
föraren utvald plats som arbetsgivaren 
betalar för vid normal veckovila om denna 
tas på annan plats än i hemmet. 
Medlemsstaterna bör se till att det finns 
tillräckligt med säkra parkeringsplatser 
som är anpassade till förarnas behov.

Or. en
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21.3.2019 A8-0205/127

Ändringsförslag 127
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (7a) Vägtransporter i unionen innebär 
i många fall att färja eller tåg används för 
vissa sträckor. Det bör därför fastställas 
bestämmelser om viloperioder och raster 
som är tydliga och lämpliga för den typen 
av transporter.

Or. en

Motivering

Undantag bör beviljas när det gäller veckovila för långa sträckor med färja eller tåg, framför 
allt i EU:s perifera områden.
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21.3.2019 A8-0205/128

Ändringsförslag 128
Marita Ulvskog
för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

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 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 (8a) För att säkerställa goda 
arbetsförhållanden för förare vid 
lastnings- och lossningsplatser bör de som 
äger och driver sådana anläggningar ge 
förarna tillgång till sanitära 
anläggningar.

Or. en


