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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/139

Ändringsförslag 139
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
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt 6 ska första stycket 
ersättas med följande:

utgår

”6. Under fyra på varandra följande 
veckor ska en förare ta minst
a) fyra normala veckovilor, eller
b) två normala veckovilor om minst 
45 timmar och två reducerade veckovilor 
om minst 24 timmar.
Vid tillämpning av led b ska reducerade 
veckovilor kompenseras genom en 
motsvarande sammanhängande vila som 
ska tas ut före utgången av den 
tredje veckan efter veckan i fråga.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/140

Ändringsförslag 140
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
Artikel 1 – led 5 – led b
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Varje viloperiod som tas ut som 
kompensation för en reducerad veckovila 
ska omedelbart föregå eller omedelbart 
följa på en normal veckovila på minst 45 
timmar.”

”7. Varje viloperiod som tas ut som 
kompensation för en reducerad veckovila 
ska tas ut före eller som en förlängning av 
en normal veckovila på minst 45 timmar 
såsom en sammanhängande viloperiod.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/141

Ändringsförslag 141
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
Artikel 1 – led 5 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Normal veckovila eller en annan 
vila på mer än 45 timmar som tas ut som 
kompensation för tidigare reducerad 
veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 
vilor ska tas i lämplig inkvartering med 
lämpliga sovmöjligheter och sanitära 
inrättningar,

8a. Normal veckovila eller en annan 
vila på mer än 45 timmar som tas ut som 
kompensation för tidigare reducerad 
veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 
vilor ska tas i inkvartering utanför hytten, 
som är av god kvalitet och könsneutral, 
med lämpliga sanitära inrättningar och 
sovmöjligheter för föraren,

a) som antingen tillhandahålls eller 
betalas av arbetsgivaren, eller

a) som antingen tillhandahålls eller 
betalas av arbetsgivaren, eller

b) i hemmet eller på annan av föraren 
utvald privat plats. 

b) i hemmet eller på annan av föraren 
utvald privat plats. 

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/142

Ändringsförslag 142
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
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 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 eller på någon annan 
plats som de själva väljer. Föraren ska 
underrätta transportföretaget skriftligen 
före denna viloperiod om den kommer att 
tas på annan plats än i förarens hem. Om 
en förare väljer att ta sin viloperiod i 
hemmet ska transportföretaget ombesörja 
ekonomiska eller praktiska medel så att 
föraren kan återvända hem. Återresans 
längd ska inte beaktas vid beräkningen av 
förarens viloperiod. När en förare väljer 
att ta sin vila på en annan plats än i sitt 
hem får företaget inte dra av 
resekostnaderna vid beräkningen av 
förarens rätt till reseersättning.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/143

Ändringsförslag 143
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
Artikel 1 – led 5 – led ca (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Följande punkt ska läggas till:
8c. Senast den ... [datum för denna 
förordnings ikraftträdande], och därefter 
vartannat år, ska medlemsstaterna lägga 
fram en rapport till kommissionen om 
tillgången till lämpliga viloinrättningar 
för förare och säkra parkeringsplatser på 
sitt territorium. Kommissionen ska anta 
genomförandeakter för att införa ett 
gemensamt format för medlemsstaternas 
tvååriga rapporter. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 24.2.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/144

Ändringsförslag 144
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
Artikel 1 – led 6
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”9. Utan hinder av artikel 8 får en 
förare som medföljer ett fordon som 
transporteras med färja eller järnväg och 
som tar ut normal dygnsvila eller 
reducerad veckovila avbryta viloperioden 
högst två gånger och ägna sig åt andra 
aktiviteter i totalt högst en timme. Under 
den normala dygnsvilan eller reducerade 
veckovilan ska föraren ha tillgång till en 
sovbrits eller liggplats avsedd för denne.”

”9. Utan hinder av artikel 8 får en 
förare som medföljer ett fordon som 
transporteras med färja eller järnväg och 
som tar ut normal dygnsvila eller veckovila 
avbryta viloperioden högst två gånger och 
ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst 
en timme. Under den normala dygnsvilan 
eller veckovilan ska föraren ha tillgång till 
en sovbrits eller liggplats avsedd för 
denne.”

Or. en

Motivering

Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja 
eller järnväg och som tar ut normal dygnsvila eller veckovila avbryta viloperioden högst två 
gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala 
dygnsvilan eller veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för 
denne.
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SV Förenade i mångfalden SV

21.3.2019 A8-0205/145

Ändringsförslag 145
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
Artikel 1 – led 6a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 10 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(6a) I artikel 10 ska punkt 1 ersättas 
med följande:

”1. Transportföretagets betalning till 
förare som är anställda eller som står till 
företagets förfogande får inte, även om det 
sker i form av bonus eller lönetillägg, 
beräknas på grundval av tillryggalagda 
sträckor och/eller transporterad 
godsmängd, om betalningen är av sådan 
art att den utgör en fara för 
trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till 
överträdelse av denna förordning.

”1. Transportföretagets betalning till 
förare som är anställda eller som står till 
företagets förfogande får inte, även om det 
sker i form av bonus eller lönetillägg, 
beräknas på grundval av tillryggalagda 
sträckor, leveranshastighet och/eller 
transporterad godsmängd, om betalningen 
uppmuntrar till överträdelse av denna 
förordning.”

Or. en


