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SV Förenade i mångfalden SV

22.3.2019 A8-0205/327

Ändringsförslag 327
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 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) på annan av föraren utvald plats.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Ändringsförslag 328
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 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 fyra 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 annan av 
föraren utvald plats.

En förare ska försäkra att en normal 
veckovila eller en veckovila på mer än 45 
timmar, som tas ut som kompensation för 
reducerad veckovila, har tagits på en av 
föraren utvald plats. Denna försäkran ska 
förvaras i företagets lokaler.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/329

Ändringsförslag 329
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 7
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 12 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Om det är förenligt med 
trafiksäkerheten, får föraren avvika från 
artikel 8.2 och artikel 8.6 andra stycket 
för att kunna nå en lämplig inkvartering 
enligt artikel 8.8a för dygns- eller 
veckovila på denna plats. En sådan 
avvikelse får inte resultera i att den 
dagliga körtiden eller körtiden per vecka 
överskrids eller till att dygns- eller 
veckovilan förkortas. Föraren ska ange 
skälen för en sådan avvikelse för hand på 
ett färdskrivardiagramblad eller på en 
utskrift från färdskrivaren eller i sin 
tjänstgöringslista senast vid framkomsten 
till den lämpliga inkvarteringen.”

utgår

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Ändringsförslag 330
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 2 – led 2
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 34 – punkt 7 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”7. Föraren ska vid ankomsten till den 
lämpliga platsen att stanna på i 
färdskrivaren föra in symbolerna för de 
länder där den dagliga arbetsperioden 
påbörjas respektive avslutas samt var och 
när föraren har passerat en gräns med 
fordonet. Medlemsstater får ålägga förare 
av fordon som utför transporter inom deras 
territorium att lägga till mer detaljerade 
geografiska upplysningar till symbolen för 
landet, förutsatt att dessa medlemsstater 
har underrättat kommissionen om dessa 
detaljerade geografiska upplysningar före 
den 1 april 1998.”

”7. Föraren ska i den digitala 
färdskrivaren föra in symbolerna för de 
länder där den dagliga arbetsperioden 
påbörjas respektive avslutas. Föraren ska 
också föra in symbolen för det land som 
föraren kommer in i efter att ha passerat 
en medlemsstats gräns, i början av sitt 
första planerade stopp i den 
medlemsstaten. Det stoppet ska uppfattas 
som den rast eller vila som planeras i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 561/2006 eller något annat stopp för 
förarens eller transportens behov. 
Medlemsstater får ålägga förare av fordon 
som utför transporter inom deras 
territorium att lägga till mer detaljerade 
geografiska upplysningar till symbolen för 
landet, förutsatt att dessa medlemsstater 
har underrättat kommissionen om dessa 
detaljerade geografiska upplysningar före 
den 1 april 1998.”

Or. en


