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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/317

Ändringsförslag 317
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
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 3 – led aa

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(-1) I artikel 3 ska led aa ersättas med 
följande:

Artikel 3 – led aa ”Artikel 3 – led aa

aa) fordon eller en kombination av fordon 
med en högsta tillåten vikt som inte 
överstiger 7,5 ton, och som används för 
transport av material, utrustning eller 
maskiner som föraren använder i sitt arbete 
och som endast används inom en radie av 
100 km från den plats där företaget är 
beläget, på villkor att körningen av 
fordonen inte utgör förarens huvudsakliga 
uppgift,

aa) fordon eller en kombination av fordon 
med en högsta tillåten vikt som inte 
överstiger 7,5 ton, och som används för 
transport av material, utrustning eller 
maskiner som föraren använder i sitt arbete 
eller för att leverera varor som har 
producerats hantverksmässigt i det 
företag som föraren är anställd av, och 
som endast används inom en radie av 150 
km från den plats där företaget är beläget, 
på villkor att körningen av fordonen inte 
utgör förarens huvudsakliga uppgift,”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R0561-
20150302&qid=1529948424671&from=EN) 
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/318

Ändringsförslag 318
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
Artikel 1 – led 2a (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 6 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(2a) I artikel 6 ska punkt 3 ersättas med 
följande:

3. Den sammanlagda körtiden under två på 
varandra följande veckor får inte överstiga 
90 timmar.

”3. Den sammanlagda körtiden under fyra 
på varandra följande veckor får inte 
överstiga 180 timmar.”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0561&from=en)
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22.3.2019 A8-0205/319

Ändringsförslag 319
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
Artikel 1 – led 4
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 7 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid multibemanning har en förare rätt ta en 
rast på 45 minuter i ett fordon som körs av 
en annan förare, under förutsättning att den 
förare som tar rasten inte har till uppgift att 
bistå den förare som kör fordonet.

Vid multibemanning har en förare rätt ta en 
rast på 45 minuter i ett fordon som körs av 
en annan förare, under förutsättning att den 
förare som tar rasten inte har till uppgift att 
bistå den förare som kör fordonet.

Vid vägtransporter av passagerare kan 
föraren välja att ta en rast om minst 
30 minuter, följt av en rast om minst 
15 minuter, fördelade över körtiden på ett 
sådant sätt att bestämmelserna i första 
stycket iakttas.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/320

Ändringsförslag 320
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
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – inledningen – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) I punkt 6 ska följande led läggas 
till:
”ba) en normal veckovila om minst 45 
timmar och tre reducerade veckovilor om 
minst 24 timmar.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/321

Ändringsförslag 321
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
Artikel 1 – led 5 – led a
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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.

Vid tillämpning av leden b och ba ska 
reducerade veckovilor kompenseras genom 
en motsvarande sammanhängande vila som 
ska tas ut före utgången av den fjärde 
veckan efter veckan i fråga.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/322

Ändringsförslag 322
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
Artikel 1 – led 5 – led aa (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6a – inledningen

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

(aa) I artikel 8.6a ska inledningen 
ersättas med följande:

6a. Genom undantag från punkt 6 får en 
förare som utför en enstaka tillfällig 
internationell persontransport enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009 
om gemensamma regler för tillträde till den 
internationella marknaden för 
persontransporter med buss, skjuta upp 
veckovilan i högst tolv på varandra 
följande 24-timmarsperioder räknat från 
slutet av föregående normala veckovila, 
förutsatt att

”6a. Genom undantag från punkt 6 får en 
förare som utför en enstaka tillfällig 
persontransport enligt Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 
av den 21 oktober 2009 om gemensamma 
regler för tillträde till den internationella 
marknaden för persontransporter med buss, 
skjuta upp veckovilan i högst tolv på 
varandra följande 24-timmarsperioder 
räknat från slutet av föregående normala 
veckovila, förutsatt att”

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32006R0561)



AM\1180611SV.docx PE621.703v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/323

Ändringsförslag 323
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
Artikel 1 – led 5 – led ab (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6aa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ab) I artikel 8 ska följande punkt 
läggas till:
”6aa. Genom undantag från artikel 8.2 
och andra stycket i artikel 8.6 får förare 
av fordon som används för tillfällig 
persontransport i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 
oktober 2009 om gemensamma regler för 
tillträde till den internationella 
marknaden för persontransporter med 
buss, högst två gånger per vecka skjuta 
upp sin dygnsvila med en timme under 
förutsättning att den dygnsvila som tas ut 
efter att undantaget utnyttjats är på minst 
nio timmar och trafiksäkerheten inte 
äventyras.”

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/324

Ändringsförslag 324
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
Artikel 1 – led 5 – led ac (nytt)
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6ab (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ac) I artikel 8 ska följande punkt 
läggas till:
”6ab. Under förutsättning att 
trafiksäkerheten inte äventyras av detta 
får en förare som utför enstaka tillfällig 
persontransport enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 
oktober 2009 om gemensamma regler för 
tillträde till den internationella 
marknaden för persontransporter med 
buss, ta ut en normal dygnsvila som är 
uppdelad på tre perioder bestående av 
minst en period om minst en timmes 
sammanhängande vila, en period om 
minst två timmars sammanhängande vila 
och en period om minst nio timmars 
sammanhängande vila. Dessa perioder 
kan fördelas fritt, förutom att det inte är 
tillåtet att ta två sammanhängande 
perioder om nio timmar efter varandra 
från en dag till nästa.”

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/325

Ändringsförslag 325
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
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 i samband med ytterligare en 
viloperiod på minst nio timmar.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/326

Ändringsförslag 326
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
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 tas i fordonet om fordonet är 
utrustat med lämpliga sovmöjligheter för 
varje förare och fordonet har parkerats i 
ett lämpligt parkeringsutrymme.
Sådana vilor ska i annat fall tas i lämplig 
inkvartering med lämpliga sovmöjligheter 
och sanitära inrättningar, och med 
lämpliga parkeringsutrymmen för 
yrkestrafikanter med en lämplig skydds- 
och säkerhetsnivå.
Kravet att ta dessa vilor på annan plats än 
i fordonet (andra stycket) ska inte gälla 
förrän de ändrade TEN-T-riktlinjerna 
från 20131a, som föreskriver att det ska 
finnas lämpliga parkeringsutrymmen för 
yrkestrafikanter med en lämplig skydds- 
och säkerhetsnivå var 100:e kilometer, 
tillämpas av medlemsstaterna.
Kommissionen bör uppmuntra 
medlemsstaterna att bygga 
parkeringsutrymmen med en lämplig 
skydds- och säkerhetsnivå, och ska 
regelbundet övervaka antalet 
parkeringsområden i medlemsstaterna.



AM\1180611SV.docx PE621.703v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

_________________
1a Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1315/2013 av den 
11 december 2013 om unionens riktlinjer 
för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet och om upphävande av 
beslut nr 661/2010/EU. 

Or. en


