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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/308

Ändringsförslag 308
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 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, socialt 
ansvarstagande och icke-diskriminerande 
vägtransportsektor som kan locka till sig 
kvalificerade arbetstagare. För att 
underlätta den processen är det viktigt att 
unionens sociallagstiftning för 
vägtransportsektorn är tydlig, 
proportionell, ändamålsenlig, lätt att 
tillämpa och verkställa samt genomförs på 
ett effektivt och enhetligt sätt i hela 
unionen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/309

Ändringsförslag 309
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 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 
L 102, 11.4.2006, s. 1).

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 
L 102, 11.4.2006, s. 1).
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22.3.2019 A8-0205/310

Ändringsförslag 310
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 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, vilket ökade 
fragmenteringen av EU:s inre marknad.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/311

Ändringsförslag 311
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) I syfte att bibehålla eller till och 
med öka EU:s konkurrenskraft måste alla 
nationella bestämmelser för vägtransport 
vara proportionella och motiverade, och 
de får inte innebära att utövandet av de 
fördragsenliga grundläggande friheterna, 
t.ex. den fria rörligheten för varor och 
friheten att tillhandahålla tjänster, 
hindras eller görs mindre lockande.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/312

Ändringsförslag 312
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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) Godstransport skiljer sig väsentligt 
från persontransport. Busschaufförer står 
i nära kontakt med sina passagerare och 
bör med större flexibilitet kunna lägga in 
raster utan att förlänga körtiden eller 
korta ned viloperioderna och rasterna.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/313

Ändringsförslag 313
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 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. 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. Förarna bör kunna välja 
hur och var de tar sina viloperioder.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/314

Ändringsförslag 314
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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. Det är därför lämpligt att förtydliga 
var veckovilan får tas för att säkerställa att 
förare får lämpliga viloförhållanden.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/315

Ändringsförslag 315
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Lämpliga viloinrättningar är av 
avgörande betydelse för att förarna ska få 
bättre arbetsvillkor i sektorn och för att 
värna trafiksäkerheten. Att vila i hytten är 
typiskt för transportsektorn och av 
säkerhets- och försäkringsskäl är det inte 
önskvärt att helt skilja förare och fordon 
åt; därför bör föraren få ta sin vila i 
fordonet om det har lämpliga 
sovmöjligheter. Eftersom det i nuläget 
inte finns tillräckligt med säkra och 
skyddade parkeringsplatser längs Europas 
vägar är det praktiskt omöjligt att 
genomföra kravet på att förarna tar 45 
timmars veckovila utanför hytten, och 
därför bör detta krav tillämpas först när 
denna brist åtgärdats.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/316

Ändringsförslag 316
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
för ECR-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 7b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7b) I de reviderade TEN-T-riktlinjerna 
föreskrivs en utbyggnad med 
parkeringsområden längs motorvägarna 
ungefär var hundrade kilometer, med 
säkra och skyddade parkeringsplatser för 
yrkesförare, och därför bör 
medlemsstaterna uppmanas att 
genomföra TEN-T-riktlinjerna och i 
tillräcklig utsträckning stödja och 
investera i säkra och lämpligt utrustade 
parkeringsområden.

Or. en


