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Ændringsforslag  14 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at kunne skabe en sikker, 

effektiv og socialt ansvarlig 

vejtransportsektor er det af afgørende 

betydning, at der fastlægges såvel gode 

arbejdsvilkår for førerne som rimelige 

forretningsvilkår for 

vejtransportvirksomhederne. Med henblik 

på at fremme denne proces er det 

altafgørende, at Unionens sociale 

bestemmelser vedrørende vejtransport er 

klare, egnede og lette at anvende, og at de 

håndhæves og gennemføres på effektiv og 

konsekvent vis i hele Unionen. 

(1) For at sikre, at 

vejtransportsektoren i det indre marked 

fungerer bedst muligt, er det afgørende at 

sikre en forbedring af de sociale forhold 

og arbejdsvilkår for førerne, af 

sikkerheden, en forsimpling af de 

bureaukratiske krav og et passende antal 

kontroller, som skal sikre fair 

konkurrence mellem nationale og 

udenlandske operatører; EU’s nuværende 

sociale lovgivning vedrørende 

vejtransportsektoren har fremmet social 

dumping, en ukontrolleret udflytning af 

arbejdspladser og en generel spredning af 

ulovlig praksis, som har ført til unfair 

konkurrence i sektoren, som for eksempel 

ulovlig cabotage eller fænomenet med 

skuffeselskaber. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  15 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at kunne skabe en sikker, 

effektiv og socialt ansvarlig 

vejtransportsektor er det af afgørende 

betydning, at der fastlægges såvel gode 

(1) For at kunne skabe en sikker, 

effektiv og socialt ansvarlig 

vejtransportsektor er det af afgørende 

betydning, at der fastlægges såvel gode 
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arbejdsvilkår for førerne som rimelige 

forretningsvilkår for 

vejtransportvirksomhederne. Med henblik 

på at fremme denne proces er det 

altafgørende, at Unionens sociale 

bestemmelser vedrørende vejtransport er 

klare, egnede og lette at anvende, og at de 

håndhæves og gennemføres på effektiv og 

konsekvent vis i hele Unionen. 

arbejdsvilkår for førerne som rimelige 

forretningsvilkår for 

vejtransportvirksomhederne, så de kan 

tiltrække kvalificerede arbejdstagere. Med 

henblik på at fremme denne proces er det 

altafgørende, at Unionens sociale 

bestemmelser vedrørende vejtransport er 

klare, egnede og lette at anvende, og at de 

håndhæves og gennemføres på effektiv og 

konsekvent vis i hele Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) For at kunne skabe en sikker, 

effektiv og socialt ansvarlig 

vejtransportsektor er det af afgørende 

betydning, at der fastlægges såvel gode 

arbejdsvilkår for førerne som rimelige 

forretningsvilkår for 

vejtransportvirksomhederne. Med henblik 

på at fremme denne proces er det 

altafgørende, at Unionens sociale 

bestemmelser vedrørende vejtransport er 

klare, egnede og lette at anvende, og at de 

håndhæves og gennemføres på effektiv og 

konsekvent vis i hele Unionen. 

(1) For at kunne skabe en sikker, 

effektiv og socialt ansvarlig 

vejtransportsektor er det af afgørende 

betydning, at der fastlægges såvel gode 

arbejdsvilkår for førerne som rimelige 

forretningsvilkår for 

vejtransportvirksomhederne. Med henblik 

på at fremme denne proces er det 

altafgørende, at Unionens sociale 

bestemmelser vedrørende vejtransport er 

klare, forholdsmæssige, egnede og lette at 

anvende, og at de håndhæves og 

gennemføres på effektiv og konsekvent vis 

i hele Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) I sin tale om Unionens tilstand for 

2017 nævnte formanden for 

Kommissionen, Jean-Claude Juncker, at 

der forventes oprettet en europæisk 

arbejdsmyndighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i 

gennemførelsen af den gældende retlige 

ramme. Reglerne om hvilefaciliteter, 

pauser i flermandsbetjeningen og fraværet 

af regler om førerens tilbagevenden til 

dennes bopæl er uklare og uegnede og 

fører til forskellige fortolkninger og 

håndhævelsespraksis i medlemsstaterne. 

Adskillige medlemsstater har for nylig 

vedtaget ensidige foranstaltninger, der 

yderligere øger den retlige usikkerhed og 

den ulige behandling af førere og 

operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 
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ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. fr 
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Ændringsforslag  20 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  21 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 
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Kommissionens forslag Ændring 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  22 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 
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gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

(2) Efter at have evalueret 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 
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flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

er uklare og uegnede og fører til forskellige 

fortolkninger og håndhævelsespraksis i 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

(2) Efter at have evalueret 

effektiviteten og lønsomheden af 

gennemførelsen af Unionens gældende 

sociale bestemmelser vedrørende 

vejtransport, navnlig Europa-Parlamentets 

og Rådets forordning (EF) nr. 561/20069, 

er der konstateret visse mangler i den 

gældende retlige ramme. Reglerne om 

ugentlig hviletid, hvilefaciliteter, pauser i 

flermandsbetjeningen og fraværet af regler 

om førerens tilbagevenden til dennes bopæl 

eller på en anden privat beliggenhed efter 

førerens valg er uklare og uegnede og fører 

til forskellige fortolkninger og 

håndhævelsespraksis eller de 

håndhævende myndigheders misbrug i 
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retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

medlemsstaterne. Adskillige medlemsstater 

har for nylig vedtaget ensidige 

foranstaltninger, der yderligere øger den 

retlige usikkerhed og den ulige behandling 

af førere og operatører. 

__________________ __________________ 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

9 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 

2006 om harmonisering af visse sociale 

bestemmelser inden for vejtransport og om 

ændring af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3821/85 og (EF) nr. 2135/98 samt 

ophævelse af Rådets forordning (EØF) 

nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006, 

s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) Den efterfølgende evaluering af 

forordning (EF) nr. 561/2006 bekræftede, 

at den inkonsekvente og ineffektive 

håndhævelse af Unionens sociale 

bestemmelser primært skyldes uklare 

regler, ineffektiv anvendelse af 

kontrolredskaber og utilstrækkelig 

administrativt samarbejde mellem 

medlemsstaterne. 

(3) Den efterfølgende evaluering af 

forordning (EF) nr. 561/2006 bekræftede, 

at den inkonsekvente og ineffektive 

håndhævelse af Unionens sociale 

bestemmelser primært skyldes uklare 

regler, ineffektiv og ulige anvendelse af 

kontrolredskaber og utilstrækkelig 

administrativt samarbejde mellem 

medlemsstaterne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  26 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er også afgørende, at der er 

klare og egnede regler, som håndhæves 

ens, for at opnå de politiske målsætninger 

om at forbedre føreres arbejdsforhold, og 

især for at sikre lige konkurrencevilkår 

mellem vejtransportoperatører og øge 

trafiksikkerheden for alle trafikanter. 

(4) Klare regler, der står i et rimeligt 

forhold til og gennemføres på ensartet vis, 

et tilstrækkeligt antal kontroller, samt 

harmonisering af sanktionerne for det 

indre marked, udgør afgørende elementer 

for at muliggør større trafiksikkerhed til 

fordel for alle brugere og lige 

konkurrencevilkår mellem operatørerne; 

det understreges, at forbedringen af 

arbejdsvilkårene for førerne og deres 

velvære også afhænger af en forbedring 

af den infrastruktur, som kræves til 

regelfastsatte ugentlige pauser og 

hvileperioder, som i overensstemmelse 

med EU-Domstolens dom nr. C102/16 

ikke må finde sted om bord på køretøjet, 

og som i modsat fald kan straffes. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Det er også afgørende, at der er 

klare og egnede regler, som håndhæves 

ens, for at opnå de politiske målsætninger 

om at forbedre føreres arbejdsforhold, og 

især for at sikre lige konkurrencevilkår 

mellem vejtransportoperatører og øge 

trafiksikkerheden for alle trafikanter. 

(4) Det er også afgørende, at der er 

klare og egnede regler, som håndhæves 

ens, for at opnå de politiske målsætninger 

om at forbedre føreres arbejdsforhold, og 

især for at sikre lige og fair 

konkurrencevilkår mellem 

vejtransportoperatører og øge 

trafiksikkerheden for alle trafikanter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Georges Bach 
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Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Der er væsentlig forskel på 

godstransport og personbefordring. 

Førere af rutebiler eller busser i tæt 

kontakt med deres passagerer og bør 

kunne være mere fleksible med hensyn til 

at indlægge pauser uden at overskride 

køretiden eller skære ned på hviletider og 

pauser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere 

at udføre transporter i overensstemmelse 

med reglerne og samtidig nå hjem til 

deres bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevet 

lange. 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. For at den 

tid, der således tilbringes langt væk fra 

egen bopæl ikke bliver overdrevet lang, er 

der behov for at transportvirksomhederne 

organiserer arbejdet for disse førere, på 

en sådan måde at de kan leve under 

ordentlige forhold ved at få udbetalt 

dagpenge eller præmier, der er 

tilstrækkelige til at finansiere en ordentlig 

indkvartering. Der er desuden behov for 

at sikre, at transportvirksomhederne 

arrangerer, at chaufførerne mindst hver 

anden uge kan vende tilbage til egen 

bopæl eller til et andet sted efter eget valg. 

Det er absolut nødvendigt, at denne 

hjemtransporttid ikke medregnes i 

hviletidsperioden, og at chaufførens valg 

om at tilbringe sin hviletid et andet sted 

end på bopælen under ingen 

omstændigheder kan være et middel for 
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en virksomhed til at nedbringe udgifterne 

til tilbagerejsen eller førerens dagpenge 

under transporten.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  30 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere 

at udføre transporter i overensstemmelse 

med reglerne og samtidig nå hjem til 

deres bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange. 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. Det er 

nødvendigt at sørge for, at operatørerne 

organiserer førernes arbejde, således at 

disse perioder væk fra egen bopæl ikke er 

overdrevet lange, at de får mulighed for 

regelmæssigt at vende tilbage til deres 

bopæl, og at reglerne tillader dem at 

tilbringe deres hviletid under 

indkvarteringsforhold af god kvalitet. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  31 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 
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perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere 

at udføre transporter i overensstemmelse 

med reglerne og samtidig nå hjem til 

deres bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange.  

perioder væk fra egen bopæl. På grund af 

den nuværende mangel på sikre 

parkeringsmuligheder og passende 

hvilefaciliteter er det nødvendigt at sørge 

for, at operatørerne organiserer førernes 

arbejde, således at disse perioder væk fra 

egen bopæl ikke er overdrevent lange, og 

at førerne regelmæssigt har mulighed for 

at vende tilbage til deres bopæl. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  32 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere 

at udføre transporter i overensstemmelse 

med reglerne og samtidig nå hjem til 

deres bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. For at sikre 

ordentlige arbejdsvilkår er det nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange, og sikre, at førerne får både 

muligheden for og midlerne til at vende 

hjem til bopælen. 
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lange. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra deres bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere at 

udføre transporter i overensstemmelse med 

reglerne og samtidig nå hjem til deres 

bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange. 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra deres bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere at 

udføre transporter i overensstemmelse med 

reglerne og samtidig nå hjem til deres 

bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange. Vælger en fører at tilbringe 

hviletiden på egen bopæl, bør 

transportvirksomheden stille midler til 

rådighed, som gør det muligt for føreren 

at vende hjem til sin bopæl. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  34 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere at 

udføre transporter i overensstemmelse med 

reglerne og samtidig nå hjem til deres 

bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlige 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange. 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere at 

udføre transporter i overensstemmelse med 

reglerne og samtidig nå hjem til deres 

bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlige 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra eget bopælssted ikke er 

overdrevent lange. Førerne bør desuden 

have mulighed for at vælge formen, i 

hvilken de holder hviletid. 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  35 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere at 

udføre transporter i overensstemmelse med 

reglerne og samtidig nå hjem til deres 

bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. Det er derfor 

ønskværdigt, at den eksisterende 

bestemmelse om regulær ugentlig hviletid 

håndhæves på en sådan måde, at det er 

nemmere for førere at udføre transporter i 

overensstemmelse med de eksisterende 

regler og samtidig nå hjem til deres bopæl 

for at afholde den regulære ugentlige 

hviletid, og at de bliver fuldt kompenseret 

for alle reducerede ugentlig 
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kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange. 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt, 

at operatørerne organiserer førernes 

arbejde, således at disse perioder væk fra 

egen bopæl ikke er overdrevent lange. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6 a) Føreren bør generelt kunne vende 

hjem mindst en gang om ugen. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (6 b) Den regulære ugentlige hviletid 

skal stadig være reglen og den reducerede 

ugentlige hviletid undtagelsen. Brugen af 

en reduceret ugentlig hviletid skal 

begrænses, ikke mindst når den tilbringes 

i førerhuset. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 
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Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnede faciliteter til 

rådighed, når disse ikke holdes på bopælen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. Opfyldelse af betingelsen 

kræver, at medlemsstaterne foretager 

relevante investeringer i etablering af 

sikre parkeringsområder, der er tilpasset 

førernes behov. 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  40 

Robert Rochefort 
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Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. For at 

give førerne gode arbejds- og 

sikkerhedsvilkår bør dette krav derfor 

præciseres for at sikre, at førerne får stillet 

egnet indkvartering til rådighed i 

forbindelse med deres regulære og 

reducerede ugentlige hviletidsperioder, når 

disse ikke holdes på bopælen. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  41 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet privat indkvartering 

eller anden beliggenhed valgt af føreren 

og betalt af arbejdsgiveren til rådighed i 

forbindelse med deres regulære ugentlige 

hviletid, når disse ikke holdes på bopælen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet privat 

arbejdsgiverbetalt indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet og kønsvenlig 

indkvartering til rådighed i forbindelse med 

deres regulære ugentlige hviletid, når disse 

ikke holdes på bopælen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Vejtransporter i EU omfatter for 

en del af transportens vedkommende i 

mange tilfælde transport med færge eller 

med jernbane. Der bør derfor fastsættes 

klare regler for hviletider og pauser i 

forbindelse med udførelsen af sådanne 

transporter. 

Or. en 

Begrundelse 

I forbindelse med lange færgesejladser eller togtransporter, der hovedsageligt vedrører EU's 

periferi, bør der overvejes undtagelser fra ugentlige hviletider. 

 

Ændringsforslag  45 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Til dette formål bør der oprettes 

certificerede udstyrede områder, der kan 

garantere optimal hvile for førerne og på 

samme tid garantere sikkerheden af de 

varer, som transporteres. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Førere står ofte over for uforudsete 

omstændigheder, der gør det umuligt at nå 

det sted, hvor den ugentlige hviletid 

(8) Førere står ofte over for uforudsete 

omstændigheder, der gør det umuligt at nå 

det sted, hvor den ugentlige hviletid 
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planmæssigt skulle holdes, uden at 

overtræde EU-reglerne. Det er derfor 

ønskværdigt at gøre det nemmere for førere 

at håndtere disse omstændigheder og sætte 

dem i stand til at nå deres 

hviletidsdestination med henblik på 

ugentlig hviletid, uden at de krænker 

minimumskravene for maksimal ugentlig 

køretid. 

planmæssigt skulle holdes, uden at 

overtræde EU-reglerne. Det er derfor 

ønskværdigt at gøre det nemmere for førere 

at håndtere disse omstændigheder og sætte 

dem i stand til at nå deres 

hviletidsdestination med henblik på 

ugentlig hviletid, uden at de krænker 

minimumskravene for maksimal ugentlig 

køretid. Der tilskyndes til yderligere 

bestræbelser på at etablere eller 

modernisere sikre parkeringsområder, 

ordentlige sanitære faciliteter samt 

passende indkvartering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  47 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) For at sikre ordentlige 

arbejdsvilkår for førerne på de steder, 

hvor der læsses og losses, bør ejerne og 

operatørerne af disse faciliteter give 

føreren adgang til sanitære installationer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  48 

Mara Bizzotto 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af forordning (EF) 

nr. 561/2006 bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser med henblik på 

udgår 
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at præcisere bestemmelserne i nævnte 

forordning og på at fastlægge fælles 

tilgange til anvendelsen og håndhævelsen 

heraf. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 182/201110. 

__________________  

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 

16. februar 2011 om de generelle regler 

og principper for, hvordan 

medlemsstaterne skal kontrollere 

Kommissionens udøvelse af 

gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. it 

 

Ændringsforslag  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 

561/2006 bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser med henblik på 

at præcisere bestemmelserne i nævnte 

forordning og på at fastlægge fælles 

tilgange til anvendelsen og håndhævelsen 

heraf. Disse beføjelser bør udøves i 

overensstemmelse med forordning (EU) 

nr. 182/201110. 

(10) For at sikre ensartede betingelser 

for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 

561/2006 bør Kommissionen tillægges 

gennemførelsesbeføjelser med henblik på 

at præcisere bestemmelserne i nævnte 

forordning og på at fastlægge fælles 

tilgange til anvendelsen og håndhævelsen 

heraf. Disse beføjelser bør udøves af en 

europæisk vejtransportmyndighed i 

overensstemmelse med forordning (EU) nr. 

182/201110. 

__________________ __________________ 

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 

16. februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 

10 Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EU) nr. 182/2011 af 

16. februar 2011 om de generelle regler og 

principper for, hvordan medlemsstaterne 

skal kontrollere Kommissionens udøvelse 

af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 

28.2.2011, s. 13). 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Med henblik på at øge 

omkostningseffektiviteten for så vidt 

angår håndhævelsen af de sociale 

bestemmelser bør potentialet for det 

gældende og det fremtidige 

takografsystem udnyttes fuldt ud. 

Takografens funktionaliteter bør derfor 

forbedres for at gøre lokaliseringen mere 

præcis, især i forbindelse med 

internationale transporter.  

 

(11) For at forenkle og forbedre 

effektiviteten af kontrollen med 

overholdelsen af de sociale bestemmelser 

bør der frem til 2023 indføres intelligente 

takografer i alle køretøjer, der anvendes 

til international godstransport for at gøre 

lokaliseringen mere præcis, især i 

forbindelse med internationale transporter. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  51 

Paloma López Bermejo, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, João Pimenta Lopes, 

Tania González Peñas 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Med henblik på at øge 

omkostningseffektiviteten for så vidt angår 

håndhævelsen af de sociale bestemmelser 

bør potentialet for det gældende og det 

fremtidige takografsystem udnyttes fuldt 

ud. Takografens funktionaliteter bør derfor 

forbedres for at gøre lokaliseringen mere 

præcis, især i forbindelse med 

internationale transporter. 

(11) Med henblik på at øge 

omkostningseffektiviteten for så vidt angår 

håndhævelsen af de sociale bestemmelser 

bør potentialet for det gældende og det 

fremtidige takografsystem udnyttes fuldt 

ud, med indledning af monteringen af den 

digitale takograf i registrerede køretøjer 

før 2020. Takografens funktionaliteter bør 

derfor forbedres for at gøre lokaliseringen 

mere præcis, især i forbindelse med 
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internationale transporter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Med henblik på at øge 

omkostningseffektiviteten for så vidt angår 

håndhævelsen af de sociale bestemmelser 

bør potentialet for det gældende og det 

fremtidige takografsystem udnyttes fuldt 

ud. Takografens funktionaliteter bør derfor 

forbedres for at gøre lokaliseringen mere 

præcis, især i forbindelse med 

internationale transporter. 

(11) Med henblik på at øge 

omkostningseffektiviteten for så vidt angår 

håndhævelsen af de sociale bestemmelser 

bør potentialet for det gældende og det 

fremtidige takografsystem udnyttes fuldt 

ud. Takografens funktionaliteter bør derfor 

forbedres for at gøre lokaliseringen mere 

præcis, især i forbindelse med 

internationale transporter. Der bør desuden 

oprettes en GNSS-portal til vejtransport, 

som indeholder alle oplysninger, der 

sendes af intelligente takografer, og som 

de kompetente kontrolmyndigheder har 

adgang til i realtid, både på vejen og via 

fjernadgang. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) For at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne bør anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 561/2006 omfatte 

anvendelse af køretøjer til varetransport 

med en tilladt totalvægt på mindre end 

3,5 tons, som opererer uden for en radius 
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af 400 km fra virksomhedens hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) For at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne bør anvendelsesområdet for 

denne forordning omfatte anvendelse af 

køretøjer til varetransport med en tilladt 

totalvægt mellem 2,4 tons og 3,5 tons, som 

opererer uden for en radius af 200 km fra 

virksomhedens hjemsted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 a) For at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne bør anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 561/2006 omfatte 

anvendelse af køretøjer til godstransport 

med en tilladt totalmasse på ikke over 

3,5 tons, som opererer uden for en radius 

af 200 km fra virksomhedens hjemsted. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  56 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) For at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne bør anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 561/2006 omfatte 

anvendelse af køretøjer til varetransport 

med en tilladt totalvægt på mindre end 

3,5 ton. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 a) For at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne bør anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 561/2006 omfatte 

anvendelse af køretøjer med en tilladt 

totalmasse på tilbringes i 3,5 tons. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  58 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) I takt med flere nye modeller for 

godstransport kan anvendelsen af 

køretøjer med en tilladt totalvægt på 

mindre end 3,5 tons til disse opgaver 

medtages under anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 561/2006 med 

henblik på at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 a) Udelukkelse af motorkøretøjer, der 

udfører international varetransport med 

en tilladt totalmasse på ikke over 3,5 tons 

eller vogntog med en tilladt totalmasse på 

ikke over 3,5 tons har givet anledning til 

illoyal konkurrence samt forskellige 

anvendelser af forordning (EF) 561/2006, 

som medfører uensartede arbejdsvilkår og 

risiko for færdselssikkerheden. Det er 

derfor nødvendigt at medtage denne type 

køretøjer i anvendelsesområdet for 

forordning (EF) 561/2006. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  60 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 a) Den hurtige udvikling af nye 

teknologier og digitalisering i hele EU's 

økonomi og behovet for lige 

konkurrencevilkår for virksomhederne i 

sektoren for international vejtransport gør 

det nødvendigt at afkorte 

overgangsperioden for montering af 

intelligente takografer i registrerede 

køretøjer. Den intelligente takograf vil 

bidrage til at forenkle kontrol og dermed 

lette de nationale myndigheders arbejde. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  61 

Sofia Ribeiro 

 

Forenet i mangfoldighed 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 a) For at sikre tilstrækkelige 

sundheds- og sikkerhedsstandarder for 

chauffører, der ikke kan vende hjem til en 

ugentlig hvileperiode, er det nødvendigt at 

gennemføre yderligere bestræbelser for at 

sikre oprettelse eller modernisering af 

sikre parkeringsområder og passende 

sanitære- og overnatningsfaciliteter.  

Or. pt 

Ændringsforslag  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Punkt 11 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Chaufførerne befinder sig i en 

situation med mangel på hvileområder, 
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der tilbyder en garanti for sikkerhed og 

passende hvile. Så længe denne situation 

ikke bliver anderledes, kan chaufførerne 

tilbringe pauserne i kabinen, forudsat at 

disse er hensigtsmæssige. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 b) Den hurtige udvikling af nye 

teknologier og digitaliseringen i hele EU's 

økonomi og behovet for lige 

konkurrencevilkår for virksomhederne i 

sektoren for international vejtransport gør 

det nødvendigt at afkorte 

overgangsperioden for montering af 

digitale takografer i registrerede 

køretøjer. Den digitale takograf vil 

bidrage til at forenkle kontrollen og 

dermed lette de nationale myndigheders 

arbejde. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  64 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Behovet for lige konkurrencevilkår 

for virksomhederne i sektoren for 

international vejtransport gør det 

nødvendigt at afkorte overgangsperioden 

for montering af digitale takografer i 
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registrerede køretøjer. Den digitale 

takograf vil bidrage til at forenkle kontrol 

og dermed lette de nationale 

myndigheders arbejde. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Montering af den digitale takograf 

i registrerede køretøjer vil bidrage til 

bedre overvågning af gennemførelsen af 

EU-lovgivningen inden for 

transportsektoren, vil forenkle 

kontrollerne eller endog fjerne nogle 

unødvendige kontroller samt forkorte 

tiden brugt på disse. Monteringen af den 

digitale takograf i registrerede køretøjer 

forudsættes obligatorisk inden 2021. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) En europæisk arbejdsmyndighed 

vil kunne spille en vigtig rolle 

håndhævelsen af bestemmelserne fastsat i 

denne forordning, navnlig med hensyn til 

at hjælpe medlemsstaterne med 

koordinering af kontroller, udveksling af 

data og bedste praksis samt uddannelse af 

inspektører. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  67 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Medlemsstaterne kan gøre mere 

for at forbedre sundheds- og 

sikkerhedsforholdene på 

parkeringsområder, sikre ordentlige 

sanitære faciliteter og passende 

indkvartering. For at mindske ulemperne 

ved hvileperioder borte fra hjemmet bør 

der være adgang til et udbygget net af 

parkeringsområder i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  68 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 b) For at forbedre 

færdselssikkerheden og arbejdsvilkårene 

for førerne bør anvendelsesområdet for 

forordning (EF) nr. 561/2006 omfatte 

anvendelse af køretøjer til varetransport 

med en tilladt masse på mindre end 

3,5 tons. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Forslag til forordning 

Betragtning 11 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 11c) For at sikre passende sundheds- 

og sikkerhedsstandarder for førere, der 

ikke kan nå hjem til en ugentlig 

hvileperiode, er der behov for flere 

bestræbelser på at sikre finansiering til 

etablering eller forbedring af sikre 

parkeringsområder, ordentlige sanitære 

faciliteter og passende 

indkvarteringsmuligheder. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  70 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11 c) For at sikre passende sundheds- 

og sikkerhedsstandarder for førere, der 

ikke kan nå hjem til en ugentlig 

hvileperiode, er der behov for flere 

bestræbelser på at sikre finansiering til 

etablering eller forbedring af sikre 

parkeringsområder, ordentlige sanitære 

faciliteter og passende 

indkvarteringsmuligheder. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  71 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 c (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11c) For at sikre effektiv håndhævelse i 

forbindelse med de kompetente 

myndigheders vejkontroller bør de kunne 

fastslå, om køre- og 

hviletidsbestemmelserne er blevet behørigt 

overholdt den dag, kontrollen finder sted, 

og i de forudgående 56 dage. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11c) I sin beslutning om 

gennemførelsen af hvidbogen om 

transport fra 2011 overvejede Europa-

Parlamentet oprettelsen af et europæisk 

vejagentur for at sikre korrekt 

gennemførelse af EU-lovgivningen og 

fremme standardisering i alle 

medlemsstater. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (-1) i artikel 1, stk. 1, affattes litra a) 

således: 
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a) af gods med et køretøj, hvis største 

tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn 

eller sættevogn overstiger 3,5 tons eller 

"a) af gods; eller" 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  74 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes 

således: 

a) godstransport med et køretøj, hvis 

største tilladte totalvægt inklusive 

påhængsvogn eller sættevogn overstiger 

3,5 ton 

"a) godstransport" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  75 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 - nr. - 1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 2 - stk. 1 - litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (-1) Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes 

således: 

a) godstransport med et køretøj, hvis 

største tilladte totalvægt inklusive 

påhængsvogn eller sættevogn overstiger 

3,5 ton eller 

"a) godstransport; eller" 

Or. nl 
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Ændringsforslag  76 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes 

således: 

a) godstransport med et køretøj, hvis 

største tilladte totalvægt inklusive 

påhængsvogn eller sættevogn overstiger 

3,5 ton 

"a) godstransport" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  77 

Jérôme Lavrilleux, Elisabeth Morin-Chartier, Anne Sander, Geoffroy Didier, Renaud 

Muselier, Franck Proust 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (-1) i artikel 2, stk. 1, affattes litra a) 

således: 

a) af gods med et køretøj, hvis største 

tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn 

eller sættevogn overstiger 3,5 tons; eller 

a) af gods med køretøjer; eller 

Or. fr 

Begrundelse 

Anvendelsesområdet for denne forordning skal udvides til lette erhvervskøretøjer, der 

anvendes til godstransport (hvis tilladte totalmasse ikke er over 3,5 tons) for at sikre en loyal 
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konkurrence, trafiksikkerheden og førernes arbejdsforhold. 

 

Ændringsforslag  78 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. Artikel 2, stk. 1, litra a), affattes 

således: 

a) godstransport med et køretøj, hvis 

største tilladte totalvægt inklusive 

påhængsvogn eller sættevogn overstiger 

3,5 ton 

a) godstransport med et køretøj, hvis 

største tilladte totalvægt inklusive 

påhængsvogn eller sættevogn overstiger 

2,4 ton 

Or. en 

Begrundelse 

For at forbedre færdselssikkerheden samt førernes arbejdsvilkår bør forordningens 

anvendelsesområde udvides til at omfatte lette erhvervskøretøjer defineret i artikel 4, litra ba) 

(nyt), som bruges til transport af gods. 

 

Ændringsforslag  79 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) i artikel 2, stk. 1, tilføjes følgende 

litra: 

 "aa) godstransport mellem to 

medlemsstater uanset vægt, eller" 

Or. it 
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Ændringsforslag  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1) (1) I artikel 3 affattes litra h) 

således: 

udgår 

"h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer, der benyttes til ikke-

erhvervsmæssig varetransport". 

 

Or. it 

 

Ændringsforslag  81 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 - nr. 1 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 - litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer, der benyttes til ikke-

erhvervsmæssig varetransport;; 

h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer med en største tilladt totalvægt 

på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-

erhvervsmæssig varetransport;  

Or. nl 

 

Ændringsforslag  82 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 – litra h 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer, der benyttes til ikke-

erhvervsmæssig varetransport 

h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer med en største tilladt totalvægt 

på ikke over 7,5 tons, der benyttes til ikke-

erhvervsmæssig varetransport" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 3 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1 a, i artikel 3 indsættes følgende litra: 

 "(ha) lette erhvervskøretøjer (<3,5 tons), 

der benyttes til godstransport inden for en 

radius af 200 km fra virksomhedens 

hjemsted;" 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  84 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. I artikel 3 indsættes følgende litra: 

 "ha)  lette erhvervskøretøjer), der 

benyttes til godstransport, med en største 

tilladt totalvægt mellem 2,4 ton og 3,5 ton, 

som opererer inden for en radius af 

200 km fra virksomhedens hjemsted" 
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Or. en 

Begrundelse 

Brugen af lette erhvervskøretøjer med en største tilladt totalvægt mellem 2,4 ton og 3,5 ton 

bør kun henhøre under forordningens anvendelsesområde, såfremt disse køretøjer benyttes til 

transport af varer uden for en radius af 200 km fra virksomhedens hjemsted. Denne 

undtagelse er nødvendig, så virksomhederne, navnlig små og mellemstore virksomheder, 

fortsat kan benytte lette erhvervskøretøjer uden takograf til lokal eller regional transport. 

 

Ændringsforslag  85 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 - litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 3 indsættes følgende litra: 

 "ha) lette erhvervskøretøjer (<3,5 tons) 

anvendt til godstransport"; 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 3 indsættes følgende litra: 

 "ha) lette erhvervskøretøjer (<3,5 ton), 

der benyttes til godstransport inden for en 

radius af 400 km fra virksomhedens 

hjemsted" 

Or. en 
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Ændringsforslag  87 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 4 - litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a. i artikel 4 tilføjes følgende litra ba): 

 ba) "let erhvervskøretøj": køretøj, der 

benyttes til godstransport, med en største 

tilladt totalvægt mellem 2,4 ton og 

3,5 ton" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 4 – litra h – led 2 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (1 a) I artikel 4 affattes litra h, andet 

led, således: 

– "regulær ugentlig hviletid": enhver 

hvileperiode på mindst 45 timer; 

–  "regulær ugentlig hviletid": enhver 

hvileperiode på mindst 45 timer; den 

regulære ugentlige hviletid må ikke 

tilbringes i førerhuset. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 
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Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 4 – litra r 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

r) "ikke-erhvervsmæssig 

varetransport": vejtransport, andet end 

vejtransport mod vederlag eller for egen 

regning, for hvilken der ikke opkræves 

nogen betaling, og som ikke genererer 

nogen indtægt. 

r) "ikke-erhvervsmæssig 

varetransport": vejtransport af passagerer 

eller varer, andet end vejtransport mod 

vederlag eller for egen regning, for hvilken 

der ikke opkræves nogen direkte eller 

indirekte betaling, og som ikke direkte 

eller indirekte genererer nogen indtægt. 

Or. en 

Begrundelse 

En yderligere præcisering af definitionen under hensyntagen til nye forretningsmodeller 

 

Ændringsforslag  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 4 – litra r a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I artikel 4 tilføjes følgende litra: 

 "ra) "hjem": førerens registrerede 

bopæl i en medlemsstat." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 4 – litra r a (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I artikel 4 tilføjes følgende litra: 

 "ra) "hjem": førerens registrerede 

bopæl i en medlemsstat." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 4 – litra r a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. I artikel 4 tilføjes følgende litra: 

 "ra) "hjem": stedet for førerens 

bopæl." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 - nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 4 - litra r a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) I artikel 4 tilføjes følgende litra: 

 "ra) "bopæl": førerens bopælssted." 

Or. nl 
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Ændringsforslag  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 4 – litra r a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (2a) i artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende 

litra ra): 

 (ra) "bopæl": førerens normale bopæl. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. I artikel 6 affattes stk. 3 således: 

3. Summen af køretiderne i to på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

90 timer. 

3. Summen af køretiderne i fire på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

180 timer. 

Or. en 

Begrundelse 

I overensstemmelse med forslaget om at benytte en referenceperiode på 4 uger foreslås det at 

ændre summen af køretider til 180 timer for 4 på hinanden følgende uger. 

 

Ændringsforslag  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 
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Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. I artikel 6 affattes stk. 3 således: 

3. Summen af køretiderne i to på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

90 timer. 

"3. Summen af køretiderne i fire på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

180 timer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 6 – stk. 3 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. I artikel 6 affattes stk. 3 således: 

3. Summen af køretiderne i to på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

90 timer. 

3. Summen af køretiderne i fire på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

180 timer. 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede ændring af ugentlig hviletid uden genovervejelse af reglerne for køretider 

giver ikke den nødvendige fleksibilitet og giver i praksis ikke mulighed for anvendelsen af 

mere fleksible regler. 

 

Ændringsforslag  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 6 – stk. 3 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (2a) i artikel 6, stk. 3, affattes således: 

3. Summen af køretiderne i to på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

90 timer. 

"3. Summen af køretiderne i fire på 

hinanden følgende uger må ikke overstige 

180 timer." 

Or. pl 

Begrundelse 

Det foreslås at indføre en 4-ugers opgørelsesperiode, som er en periode registreret af 

takograf. Det vil kunne sikre kontinuiteten af arbejde, en mere effektiv udførelse af 

arbejdsopgaver og en mere fleksibel afholdelse af den regulære hviletid. 

 

Ændringsforslag  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 6 – stk. 5 – første punktum 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En fører registrerer den tid, der er 

omhandlet i artikel 4, litra e), samt den tid, 

han bruger på kørsel i erhvervsmæssigt 

øjemed, og som ikke falder ind under 

anvendelsesområdet for denne forordning, 

som "andet arbejde" og registrerer alle 

"rådighedsperioder" som defineret i artikel 

3, litra b), i direktiv 2002/15/EF i 

overensstemmelse med artikel 34, stk. 5, 

litra b), nr. iii), i forordning (EU) nr. 

165/2014. Registreringen sker enten 

manuelt på et diagramark eller en udskrift 

eller ved anvendelse af faciliteter til 

manuel registrering i kontrolapparatet. 

Før starten på kørsel med et køretøj til 

erhvervsmæssig transport, der falder ind 

under anvendelsesområdet for denne 

forordning, registrerer en fører den tid, 

der er omhandlet i artikel 4, litra e), samt 

den tid, siden seneste ugentlige 

hvileperiode, han har brugt på kørsel i 

erhvervsmæssigt øjemed, og som ikke 

falder ind under anvendelsesområdet for 

denne forordning, som "andet arbejde" og 

registrerer alle "rådighedsperioder" som 

defineret i artikel 3, litra b), i direktiv 

2002/15/EF i overensstemmelse med 

artikel 34, stk. 5, litra b), nr. iii), i 

forordning (EU) nr. 165/2014. 

Registreringen sker enten manuelt på et 

diagramark eller en udskrift eller ved 

anvendelse af faciliteter til manuel 

registrering i kontrolapparatet. 
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Or. en 

Begrundelse 

Forslaget giver en pragmatisk løsning på førerens registrering af alle sine aktiviteter, når 

vedkommende påbegynder kørslen med køretøjer inden for anvendelsesområdet, og gør det 

dermed lettere for føreren at overholde kravet. Det foreslås også at ændre Kommissionens 

forslag, så førere kun skal registrere andet arbejde samt rådighedsperioder siden seneste 

ugentlige hvileperiode. 

 

Ændringsforslag  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 7 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

En fører, der deltager i flermandsbetjening, 

kan beslutte at tage en pause på 45 

minutter i et køretøj, som køres af en 

anden fører, forudsat at den fører, der 

tager pausen, ikke assisterer den fører, 

der kører køretøjet. 

Når en fører deltager i flermandsbetjening, 

betragtes en periode på 45 minutter, som 

en fører tilbringer i et køretøj, som køres 

af en anden fører, som en pause. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  101 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 7 – stk. 3 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 4a. I artikel 7 tilføjes følgende stykke: 

 "Ved passagerbefordring i køretøj kan 

føreren vælge at holde en pause af mindst 

30 minutters varighed, fulgt af en pause 

af mindst 15 minutters varighed fordelt 
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over kørselsperioden, på en sådan måde, 

at bestemmelserne i første stykke 

overholdes." 

Or. en 

Begrundelse 

Førere, der befordrer passagerer, bør have større fleksibilitet med hensyn til at holde pauser, 

så disse kan tilpasses passagerernes behov uden at forlænge køretider eller reducere 

hviletider og pauser. 

 

Ændringsforslag  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra -a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 5 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -a) Stk. 5 affattes således: 

5.  Uanset stk. 2 skal en fører, der 

deltager i flermandsbetjening, have holdt 

en ny daglig hviletid på mindst ni timer 

senest 30 timer inden afslutningen af den 

daglige eller ugentlige hviletid. 

5. "Uanset stk. 2 kan en fører, der 

deltager i lejlighedsvis befordring af 

passagerer som defineret i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 om 

fælles regler for adgang til det 

internationale marked for buskørsel, højst 

to gange pr. uge udsætte sit daglige hvil, 

forudsat at den daglige hvileperiode, der 

holdes efter udnyttelsen af undtagelsen, er 
på mindst 9 timer.". 

Or. en 

Begrundelse 

For at førere bedre kan opfylde specifikke behov i turismesektoren har forslaget til formål to 

gange pr. uge at forlænge førerens rådighedstid til 16 timer, uden at overskride den 

forskriftsmæssige køretid. 
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Ændringsforslag  103 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

"6. I fire på hinanden følgende uger skal 

en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 

 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge."; 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  104 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

"6. I fire på hinanden følgende uger 

skal en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 
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b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge."; 

 

Or. fr 

Begrundelse 

Hensigten med de nuværende køre- og hviletidsregler er at sikre en attraktiv transportsektor 

og samtidig et højt sikkerhedsniveau for vejtransporterhvervet. 

 

Ændringsforslag  105 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 - litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

"6. I fire på hinanden følgende uger 

skal en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 

 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge." 

 

Or. it 
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Ændringsforslag  106 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 - nr. 5 - litra a  

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 - stk. 6 - afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

6. I fire på hinanden følgende uger 

skal en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 

 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge."; 

 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  107 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – nr. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

"6. I fire på hinanden følgende uger 

skal en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 
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b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge.". 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  108 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – nr. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

"6. I fire på hinanden følgende uger 

skal en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 

 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge.". 

 

Or. en 

Begrundelse 

De foreslåede nye regler om forlængelse af referenceperioden for beregning af køre- og 

hviletid fra 2 til 4 uger vil have negative konsekvenser for førerne. I praksis kan de udmøntes i 

en koncentration af køretid i de første 3 uger af måneden og rykke den ugentlige hviletid til 
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enden af måneden. Det vil have negative konsekvenser for førernes balance mellem arbejdsliv 

og privatliv og deres træthedsniveau såvel som for færdselssikkerheden. 

 

Ændringsforslag  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(a) I stk. 6 affattes første afsnit 

således: 

udgår 

"6. I fire på hinanden følgende uger 

skal en fører tage mindst: 

 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 

 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge." 

 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) fire regulære ugentlige hviletider, 

eller 

a) fire regulære ugentlige hviletider. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer. 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer, eller; 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer. 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer. 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) to regulære ugentlige hviletider på 

mindst 45 timer og to reducerede ugentlige 

hviletider på mindst 24 timer. 

b) en regulær ugentlig hviletid på 

mindst 45 timer og tre reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) en regulær ugentlig hviletid på 

mindst 45 timer og tre reducerede 

hviletider på mindst 24 timer. 

 Hvis der tages en reduceret ugentlig 

hviletid, skal føreren samlet tage 

forskellen mellem den hviletid, der er 

taget, og 45 timer inden slutningen af den 

fjerde uge efter ugen, hvor den 

reducerede hviletidsperiode ender. 
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Or. en 

Begrundelse 

Målet med forslaget er at gøre håndhævelsen nemmere og give operatørerne flere muligheder 

for bedre planlægning af transporterne og gøre det muligt for førerne at udnytte 

kompensationerne mere fleksibelt og få en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. 

 

Ændringsforslag  116 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 b a) én regulær ugentlig hviletid på 

mindst 45 timer og tre reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 

Or. pl 

Begrundelse 

Det foreslås at indføre en 4-ugers opgørelsesperiode, som er en periode registreret af 

takograf. Det vil kunne sikre kontinuiteten af arbejde, en mere effektiv udførelse af 

arbejdsopgaver og mulighed for afholdelse af den lange, regulære hviletid på et af føreren 

anviste sted. 

 

Ændringsforslag  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) en regulær ugentlig hviletid på 

mindst 45 timer og tre reducerede 

ugentlige hviletider på mindst 24 timer. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) en regulær ugentlig hviletid på 

mindst 45 timer og tre reducerede 

hviletider på mindst 24 timer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 - stk. 6 - afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge. 

Ved anvendelsen af litra b) og ba) 

kompenseres de reducerede ugentlige 

hviletider med et tilsvarende hvil, som skal 

tages samlet inden fjerde uger efter udløbet 

af den pågældende uge. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  120 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra a 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Ved anvendelsen af litra b) kompenseres 

de reducerede ugentlige hviletider med et 

tilsvarende hvil, som skal tages samlet 

inden tre uger efter udløbet af den 

pågældende uge.; 

Ved anvendelsen af litra b) og (ba) 

kompenseres de reducerede ugentlige 

hviletider med et tilsvarende hvil, som skal 

tages samlet inden fire uger efter udløbet af 

den pågældende uge. 

Or. pl 

 

Ændringsforslag  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6, afsnit 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) I stk. 6 tilføjes følgende afsnit: 

 Hvis der tages en reduceret ugentlig 

hviletid, skal føreren samlet tage 

forskellen mellem den hviletid, der er 

taget, og 45 timer inden slutningen af den 

fjerde uge efter ugen, hvor den 

reducerede hviletidsperiode ender. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra a a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 6 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 aa) Følgende stykke indsættes: 

 "6b. Førere, der deltager i lejlighedsvis 

passagerbefordring, kan fravige fra kravet 
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om at tage en hviletid på 24 timer i en 

bestemt uge, forudsat at de højst arbejder 

tolv perioder à 24timer, og at der forud og 

efter disse samlede arbejdsperioder ligger 

et regulært ugentligt hvil. Hvis kørsel 

finder sted i perioden mellem kl. 22.00 

og 06.00, skal køretøjet enten være 

flermandsbetjent, eller køretiden, jf. 

artikel 7, reduceres til tre timer." 

Or. en 

Begrundelse 

Med den foreslåede ændring vil virksomhederne meget bedre og mere effektivt kunne udnytte 

denne vigtige turismerelaterede fleksibilitet 

 

Ændringsforslag  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hvil, der tages som kompensation 

for reduceret ugentlig hviletid, tages 

umiddelbart før eller efter en regulær 

ugentlig hviletid på mindst 45 timer. 

7. Hvil, der tages som en 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, tages i forlængelse af en anden 

hviletid på mindst ni timer. 

Or. en 

Begrundelse 

Målet med ændringen er at bibeholde den Gældende ordlyd i forordning 561/2006, der giver 

fleksibilitet til at lægge dagligt og reduceret ugentligt hvil i forlængelse af hinanden 

 

Ændringsforslag  124 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Hvil, der tages som kompensation 

for reduceret ugentlig hviletid, tages 

umiddelbart før eller efter en regulær 

ugentlig hviletid på mindst 45 timer. 

7. Hvil, der tages som kompensation 

for reduceret ugentlig hviletid, tages før 

eller som en udvidelse af en regulær 

ugentlig hviletid på mindst 45 timer som 

en fortløbende hviletid. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra b a (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 ba) Stk. 8 affattes således: 

8. Hvis en fører vælger dette, kan daglige 

hviletider og reducerede ugentlige 

hviletider, der tages borte fra hjemstedet, 

tilbringes i køretøjet, hvis dette er udstyret 

med passende sovefaciliteter til hver fører, 

og køretøjet holder stille. 

"8. Vælger en fører dette, kan daglige 

hviletider, der tages borte fra hjemstedet, 

tilbringes i køretøjet, hvis dette er udstyret 

med passende sovefaciliteter til hver fører, 

og køretøjet holder stille"; 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – nr. 1 – stk. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – nr. 8a 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8 a De normale ugentlige 

hvileperioder og ethvert ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for tidligere reducerede 

ugentlige hvileperioder, må ikke tilbringes 

i et køretøj. De skal tages i en egnet 

indkvartering med passende 

sovefaciliteter og sanitære forhold: 

udgår 

a) enten stillet til rådighed eller betalt 

af arbejdsgiveren, eller 

 

b) på bopælen eller på en anden 

privat beliggenhed, der vælges af føreren. 

 

Or. es 

 

Ændringsforslag  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider 

og ugentlige hvil på mere end 45 timer, 

der tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i en egnet 

indkvartering med passende 

sovefaciliteter og sanitære forhold. 

udgår 

a) enten stillet til rådighed eller betalt 

af arbejdsgiveren, eller 

 

b) på bopælen eller på en anden 

privat beliggenhed, der vælges af føreren. 

 

Or. en 
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Begrundelse 

Kommissionens forslag tager ikke hensyn til, at anvendelsen af de foreslåede regler om at 

tilbringe de 45 timers ugentlige hvil i køretøjets førerhus ikke kan lade sig gøre på grund af 

for få sikre, egnede og sikrede parkeringspladser og indkvarteringer langs Europas veje. Vi 

er nødt til at definere, hvad "egnet indkvartering med passende sovefaciliteter og sanitære 

forhold" betyder, idet der ifølge IRU TRANSPARK's database er der 352 parkeringspladser 

til lastbiler i Tyskland, hvoraf kun 13 er både sikrede og tilbyder indkvartering. 

 

 

Ændringsforslag  128 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – indledende del 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal i stedet tages i egnet 

indkvartering med passende sovefaciliteter 

og sanitære forhold; 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, kan tages i et 

køretøj, hvis det er udstyret med passende 

sovefaciliteter og holder på et sikkert og 

passende udstyret parkeringsområde, 

såfremt en sådan mulighed er til stede. I 

modsat fald skal de tages i egnet 

indkvartering med passende sovefaciliteter 

og sanitære forhold. 

 Kommissionen bør støtte og opfordre 

medlemsstaterne til at etablere sikre og 

adækvat tilpassede parkeringsområder. 

Efter 2 år fra forordningens ikrafttræden 

bør Kommissionen udarbejde en rapport 

om kvaliteten og tætheden af 

parkeringsområder i medlemsstaterne. 

Såfremt Kommissionen konstaterer, at 

antallet og tilstanden af parkeringspladser 

svarer til den europæiske internationale 

transports behov, bør Kommissionen 

forelægge forslag på relevante 

lovgivningsmæssige ændringer 

vedrørende muligheden for at holde 

hviletid i køretøjet. 
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Or. pl 

Begrundelse 

I EU er der fortsat mangel på adækvat tilpassede parkeringsområder. Ofte er det en bedre 

løsning for føreren at sove i et køretøj, der er udstyret med passende faciliteter, end at 

efterlade køretøjet og lasten på et usikkert sted og tage på et hotel af tvivlsom kvalitet. Det er 

nødvendigt at støtte medlemsstaterne i at investere i sikre og adækvat tilpassede 

parkeringsområder. 

 

Ændringsforslag  129 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

alle ugentlige hvil på mere end 45 timer, 

der tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke 
tilbringes i et køretøj. De skal i stedet 

tilbringes i egnet indkvartering med 

passende sovefaciliteter og sanitære 

forhold, 

8a. Den regulære ugentlige hviletid 

må under ingen omstændigheder 
tilbringes i et køretøj. Den skal i stedet 

tilbringes i egnet indkvartering uden for 

førerhuset, der omfatter en sikker 

parkeringsplads, passende sovefaciliteter 

og sanitære forhold. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  130 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 - litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – indledningsafsnit 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 
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reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i egnet 

indkvartering med passende sovefaciliteter 

og sanitære forhold: 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i egnet 

indkvartering med passende sanitære 

forhold og sovefaciliteter, som muliggør 

optimal hviletid for føreren 

Or. it 

 

Ændringsforslag  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i en egnet 

indkvartering med passende sovefaciliteter 

og sanitære forhold. 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i en egnet og 

kønsvenlig indkvartering med passende 

sovefaciliteter og sanitære forhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Robert Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

alle ugentlige hvil på mere end 45 timer, 

der tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke 

tilbringes i et køretøj. De skal i stedet 

tilbringes i egnet indkvartering med 

passende sovefaciliteter og sanitære 

8a. De reducerede og regulære 

ugentlige hviletider og alle ugentlige hvil 

på mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for tidligere reducerede 

ugentlige hvil, må ikke tilbringes i et 

køretøj. De skal i stedet tilbringes i egnet 

indkvartering med passende sovefaciliteter 
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forhold, og sanitære forhold, 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  133 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i en egnet 

indkvartering med passende sovefaciliteter 

og sanitære forhold. 

8a. De regulære ugentlige hviletider og 

ugentlige hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for tidligere 

reducerede ugentlige hvil, må ikke tages i 

et køretøj. De skal tages i en egnet 

indkvartering med passende private 

sovefaciliteter og sanitære forhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) enten stillet til rådighed eller betalt 

af arbejdsgiveren, eller 

a) kan tages i et køretøj under 

forudsætning af, at køretøjet har egnede 

sovefaciliteter til hver fører, og at 

køretøjet står stille på en egnet 

hvilefacilitet med et minimum af passende 

sanitære installationer, såsom brusebad 

og toiletter 

Or. en 
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Ændringsforslag  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) på bopælen eller på en anden 

privat beliggenhed, der vælges af føreren. 

b) på en anden beliggenhed, der 

vælges af føreren. 

Or. pl 

Begrundelse 

Føreren bør ikke tvinges til at tage hjem. Føreren bør have mulighed for frit at vælge stedet, 

hvor hviletiden holdes. 

 

Ændringsforslag  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) på bopælen eller på en anden privat 

beliggenhed, der vælges af føreren. 

b) eller på en anden privat 

beliggenhed, der vælges af føreren; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 - litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8a – litra b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) på bopælen eller på en anden privat 

beliggenhed, der vælges af føreren. 

b) på førerens bopæl eller på en anden 

privat beliggenhed, der vælges af føreren. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  138 

Georges Bach 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger.  

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst ét ugentligt 

hvil på mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl eller en anden privat 

adresse efter førerens valg. Førerens 

arbejde skal derfor organiseres på en 

måde, så tiden anvendt på at rejse hjem 

ikke reducerer førerens ugentlige hvil. 

 Føreren underretter 

transportvirksomheden senest en måned 

før en sådan hviletid, såfremt den tages et 

andet sted end på førerens bopæl. Vælger 

en fører at tilbringe denne hviletid på 

bopælen, skal transportvirksomheden 

gøre det muligt for føreren at vende hjem 

til sin bopæl. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Michael Detjen, Evelyn 

Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi Pirinski, Rory 

Palmer 
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Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst ugentlige hvil 

på mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl eller en anden privat 

beliggenhed efter førerens valg. Hvor 

føreren ikke har ugentlige hvil på mere 

end 45 timer, der tages som kompensation 

for reduceret ugentlig hviletid, skal 

føreren kunne tilbringe mindst ét regulært 

ugentligt hvil på sin bopæl eller på en 

anden privat beliggenhed, der vælges af 

føreren, i løbet af hver tre på hinanden 

følgende uger. Førerens rejse til og fra sin 

bopæl skal enten stilles til rådighed for 

eller betales af arbejdsgiveren, og føreren 

skal kompenseres tilsvarende, hvor der 

vælges en anden privat beliggenhed. Tid, 

som føreren bruger på at rejse til eller fra 

sin bopæl eller til og fra en privat 

beliggenhed, er ikke at betragte som hvile. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 - litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 



 

PE616.837v01-00 70/97 AM\1144455DA.docx 

DA 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl eller en anden 

beliggenhed, som føreren vælger, for hver 

to på hinanden følgende uger. Føreren 

underretter transportvirksomheden senest 

en måned før en sådan hviletid, såfremt 

den tages et andet sted end på førerens 

bopæl. Vælger en fører at tilbringe denne 

hviletid på egen bopæl, skal 

transportvirksomheden gøre det muligt 

for føreren at vende hjem til sin bopæl. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  141 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sit bopælssted i løbet af hver 

tre på hinanden følgende uger. 

 Afholdelse af regulær ugentlig hviletid og 

ugentligt hvil på mere end 45 timer, der 

tages som kompensation for reduceret 

ugentlig hviletid, på en anden 

beliggenhed, der er valgt af føreren, 

bekræftes af føreren i en erklæring. 

Kommissionen træffer nærmere 

bestemmelser om udformningen af 

erklæringen. 

Or. pl 
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Begrundelse 

Føreren bør have mulighed for frit at vælge stedet, hvor den ugentlige hviletid holdes. 

Ændringsforslag  142 

Claude Rolin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst ét ugentligt 

hvil på mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst ét ugentligt 

hvil på mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl. 

Or. fr 
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Ændringsforslag  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, i det land, hvor virksomheden 

har sit forretningssted, i løbet af hver fire 

på hinanden følgende uger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, i det land, hvor virksomheden 

har sit forretningssted, i løbet af hver fire 

på hinanden følgende uger. 

Or. en 
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Begrundelse 

Det foreslås at udskifte udtrykket "bopæl" med udtrykket "det land, hvor virksomheden har sit 

forretningssted", for at sikre juridisk præcision og mulighed for håndhævelse, idet 

kontrollerne foretages i virksomheden. Ved at udvide referenceperioden til fire uger er det 

forslagets sigte at indføre en reel referenceperiode på fire uger. 

 

Ændringsforslag  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver seks 

på hinanden følgende uger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 
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hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger.; 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver to på 

hinanden følgende uger. 

Or. fr 

Begrundelse 

For at sikre at chaufførerne har gode arbejdsforhold, men også for at undgå risici for træthed 

og for trafiksikkerheden, skal førerne kunne tage en regulær ugentlig hviletid eller et hvil på 

mere end 45 timer som kompensation for reduceret ugentlig hviletid hver anden uge. Det er 

den rimelige frist, der aktuelt finder anvendelse i gældende lovgivning 

 

Ændringsforslag  148 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 - nr. 5 - litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 - stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8 b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger.". 

8 b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst ét ugentligt 

hvil på mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl eller en anden 

privat adresse efter førerens valg. 

Or. nl 

 

Ændringsforslag  149 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden er 

ansvarlig for organiseringen af førerens 

arbejde, således at føreren kan tilbringe 

mindst ét ugentligt hvil på mere end 45 

timer, der tages som kompensation for 

reduceret ugentlig hviletid, på sin bopæl 

eller et andet sted efter førerens valg. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl eller en anden privat 

beliggenhed, som føreren vælger, efter 

hver tre på hinanden følgende uger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  151 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 - litra c a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8 c (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) I artikel 8 indsættes følgende 

stykke: 

 "8c) Stk. 8a i nærværende artikel finder 

ikke anvendelse, når de regulære 

ugentlige hviletider, reducerede ugentlige 

hviletider og ugentlige hvil på over 45 

timer, der tages som kompensation for 

tidligere reducerede ugentlige hvil, 

tilbringes på lokaliteter, der er certificeret 

som værende i overensstemmelse med 

kravene fastlagt af Kommissionen via 

delegerede retsakter, under forudsætning 

af at køretøjet holder stille og har 

passende sovefaciliteter til hver fører. 

 Disse delegerede retsakter skal indeholde 

de nødvendige egenskaber for de 

certificerede udstyrede områder, der kan 

garantere optimal hvile for førerne og 

garantere sikkerheden af de varer, som 

transporteres." 

Or. it 

 

Ændringsforslag  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Følgende stykke indsættes: 

 "8c. Daglige hviletider og ugentlige 

hviletider (både regulære og reducerede), 

der tages borte fra hjemstedet, kan 

tilbringes i køretøjet, hvis dette er udstyret 

med passende sovefaciliteter til hver fører, 

og køretøjet holder stille." 

Or. en 
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Ændringsforslag  153 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon, Robert 

Rochefort 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 8 c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Følgende stykke indsættes: 

 "8c. Fra datoen for denne forordnings 

ikrafttræden sender medlemsstaterne en 

årlig rapport til Kommissionen om 

adgangen til egnede hvilefaciliteter for 

førere og sikrede parkeringsfaciliteter på 

deres nationale område. Kommissionen 

udarbejder ved hjælp af 

gennemførelsesretsakter en fælles 

standard for medlemsstaternes 

rapportering." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 8 – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) Følgende stykke tilføjes: 

 "9a. Uanset stk. 6, 7 og 8b skal en 

fører, der deltager i lejlighedsvis 

befordring af passagerer, i gennemsnit 

tage 45 timers ugentligt hvil pr. uge, der 

beregnes inden for en referenceperiode på 

op til 13 uger. Hver uge skal der tages et 

ugentligt hvil på mindst 24 timer. Når der 

gøres brug af undtagelsen ovenfor inden 
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for referenceperioden på 13 uger, må 

førerens samlede køretid ikke overstige 

160 timer i nogen 4-ugers periode". 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede fleksibilitet vil gøre det muligt for virksomheden at levere sammenhængende 

betjening af kunderne og hindrer dermed unødvendige planlægningsmæssige forstyrrelser i 

turistbranchen. 

 

Ændringsforslag  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

9. Uanset artikel 8 må en regulær 

daglig hviletid eller reduceret ugentlig 

hviletid, som holdes, mens føreren ledsager 

et køretøj om bord på færge eller tog, højst 

afbrydes to gange af andre aktiviteter i 

sammenlagt højst én time. I den nævnte 

regulære daglige hviletid eller reducerede 

ugentlige hviletid skal føreren have adgang 

til en køje eller liggeplads, der er til dennes 

rådighed. 

9. Uanset artikel 8 må en regulær 

daglig hviletid eller ugentlig hviletid, som 

holdes, mens føreren ledsager et køretøj 

om bord på færge eller tog, højst afbrydes 

to gange af andre aktiviteter i sammenlagt 

højst én time. I den nævnte regulære 

daglige hviletid eller ugentlige hviletid skal 

føreren have adgang til en køje eller 

liggeplads, der er til dennes rådighed. 

Or. en 

Begrundelse 

Uanset artikel 8 må en regulær daglig hviletid eller ugentlig hviletid, som holdes, mens 

føreren ledsager et køretøj om bord på færge eller tog, højst afbrydes to gange af andre 

aktiviteter i sammenlagt højst én time. I den nævnte regulære daglige hviletid eller ugentlige 

hviletid skal føreren have adgang til en køje eller liggeplads, der er til dennes rådighed. 

 

Ændringsforslag  156 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 
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João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 6a. I artikel 10 affattes stk. 1 således: 

1.  En transportvirksomhed må ikke 

give førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde, 

hvis betalingen er af en sådan art, at den 

udgør en fare for færdselssikkerheden 

og/eller tilskynder til overtrædelse af 

denne forordning. 

"1. En transportvirksomhed må ikke 

give førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde."; 

Or. en 

 

Ændringsforslag  157 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 6a. I artikel 10 affattes stk. 1 således: 

1.  En transportvirksomhed må ikke 

give førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde, 

hvis betalingen er af en sådan art, at den 

udgør en fare for færdselssikkerheden 

og/eller tilskynder til overtrædelse af 

denne forordning. 

"1.  En transportvirksomhed må ikke 

give førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til hurtig levering, den tilbagelagte 

strækning og/eller den transporterede 

godsmængde." 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 - stk. 1 - nr. 6 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 10 - stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (6 a) Artikel 10, stk. 1, affattes således: 

1. En transportvirksomhed må ikke give 

førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde, 

hvis betalingen er af en sådan art, at den 

udgør en fare for færdselssikkerheden 

og/eller tilskynder til overtrædelse af 

denne forordning.  

"1. En transportvirksomhed må ikke give 

førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde."; 

Or. nl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal- 

Ændringsforslag  159 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 10 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 6a) Artikel 10, stk. 1, affattes således: 

1.  En transportvirksomhed må ikke 

give førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde, 

hvis betalingen er af en sådan art, at den 

"1.  En transportvirksomhed må ikke 

give førere, som er ansat af eller stillet til 

rådighed for den, nogen betaling, heller 

ikke i form af præmier eller løntillæg, i 

forhold til den tilbagelagte strækning 

og/eller den transporterede godsmængde." 
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udgør en fare for færdselssikkerheden 

og/eller tilskynder til overtrædelse af 

denne forordning. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -6 a (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 561/2006 

Artikel 10 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 6a) I artikel 10 tilføjes følgende stykke: 

 1a. Medlemsstaterne fastsætter 

forholdsmæssige og afskrækkende 

sanktioner for alle virksomheder, der 

overtræder stk. 1. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det er foreneligt med hensynet til 

færdselssikkerheden, kan føreren for at nå 

frem til egnet indkvartering, jf. artikel 8, 

stk. 8a, for at tage sit daglige eller 

ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og 

artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan 

fravigelse må ikke resultere i, at den 

daglige eller ugentlige køretid overskrides, 

eller at de daglige eller ugentlige hviletider 

reduceres. Føreren skal på 

kontrolapparatets diagramark eller på en 

Hvis det er foreneligt med hensynet til 

færdselssikkerheden, kan føreren for at nå 

frem til egnet indkvartering, jf. artikel 8, 

stk. 8a, for at tage sit daglige eller 

ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og 

artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan 

fravigelse må ikke resultere i, at den 

daglige eller ugentlige køretid overskrides, 

eller at de daglige eller ugentlige hviletider 

reduceres. Den daglige køretid kan dog 

forlænges med to timer, når køreperioden 
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udskrift fra kontrolapparatet eller på 

arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen 

til fravigelsen senest ved ankomsten til den 

egnede indkvartering. 

straks følges af en hvileperiode på ikke 

under 45 på hinanden følgende timer. 

Sådanne forlængelser af daglig køretid 

bør ligge inden for grænsen for de 

maksimalt samlede antal køretider. 
Føreren skal på kontrolapparatets 

diagramark eller på en udskrift fra 

kontrolapparatet eller på arbejdstidsplanen 

manuelt angive årsagen til fravigelsen 

senest ved ankomsten til den egnede 

indkvartering. 

Or. en 

Begrundelse 

Forslaget sigter mod at indføre en begrænset og klart beskrevet forlængelse af daglig køretid 

gældende i hele EU, så førere, der befordrer passagerer (turister), og lastvognschauffører 

kan nå frem til en egnet indkvartering uden at overskride den maksimalt tilladte ugentlige og 

samlede køretid. Det vil gøre det muligt for førere at nå deres bopæl eller, ved transport af 

turister, at bringe turisterne til deres hotel. 

 

Ændringsforslag  162 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det er foreneligt med hensynet til 

færdselssikkerheden, kan føreren for at nå 

frem til egnet indkvartering, jf. artikel 8, 

stk. 8a, for at tage sit daglige eller 

ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og 

artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan 

fravigelse må ikke resultere i, at den 

daglige eller ugentlige køretid overskrides, 

eller at de daglige eller ugentlige hviletider 

reduceres. Føreren skal på 

kontrolapparatets diagramark eller på en 

udskrift fra kontrolapparatet eller på 

arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen 

Føreren kan for at nå frem til egnet 

indkvartering, jf. artikel 8, stk. 8a, for at 

tage sit daglige eller ugentlige hvil, fravige 

artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, andet 

afsnit. En sådan fravigelse må ikke 

resultere i, at den daglige eller ugentlige 

køretid overskrides, eller at de daglige eller 

ugentlige hviletider reduceres. Føreren skal 

på kontrolapparatets diagramark eller på en 

udskrift fra kontrolapparatet eller på 

arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen 

til fravigelsen senest ved ankomsten til den 

egnede indkvartering. 
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til fravigelsen senest ved ankomsten til den 

egnede indkvartering. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Forslag til forordning  

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 12 – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Hvis det er foreneligt med hensynet til 

færdselssikkerheden, kan føreren for at nå 

frem til egnet indkvartering, jf. artikel 8, 

stk. 8a, for at tage sit daglige eller 

ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og 

artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan 

fravigelse må ikke resultere i, at den 

daglige eller ugentlige køretid overskrides, 

eller at de daglige eller ugentlige hviletider 

reduceres. Føreren skal på 

kontrolapparatets diagramark eller på en 

udskrift fra kontrolapparatet eller på 

arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen 

til fravigelsen senest ved ankomsten til den 

egnede indkvartering.  

 

Hvis det er foreneligt med hensynet til 

færdselssikkerheden, kan føreren for at nå 

frem til egnet indkvartering eller 

holdeplads med mulighed for at hvile, jf. 

artikel 8, stk. 8, fravige artikel 8, stk. 2, og 

artikel 8, stk. 6, andet afsnit. En sådan 

fravigelse må ikke resultere i, at den 

daglige eller ugentlige køretid overskrides, 

eller at de daglige eller ugentlige hviletider 

reduceres. Føreren skal på 

kontrolapparatets diagramark eller på en 

udskrift fra kontrolapparatet eller på 

arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen 

til fravigelsen senest ved ankomsten til den 

egnede indkvartering. 

Or. es 

Ændringsforslag  164 

Georgi Pirinski 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra b a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 22 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) Følgende indsættes som stk. 2a: 
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 "2a. Under anvendelse af artikel 22, 

stk. 2, udarbejder og vedtager 

Kommissionen via en retsakt fælles 

kriterier for risikovurdering og 

vurderingsrammer, der skal gælde for alle 

transportvirksomheder etableret i en 

medlemsstat.". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  165 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra c a (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ca) Følgende stykke tilføjes: 

 "4a. For at sikre at alle Unionens 

regler for mobile arbejdstagere 

gennemføres på fair, enkel og effektiv 

måde overdrages ansvaret for inspektion 

og for at reglerne håndhæves til en 

europæisk arbejdsmyndighed. Den skal 

yde praktisk og juridisk støtte til 

medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter 

og arbejdstagerne med at håndhæve 

sociallovgivningen og foretage 

inspektioner i hele Unionen. 

 Den europæiske arbejdsmyndighed bliver 

ansvarlig for overvågning af og adgang til 

data, der ligger i de nationale elektroniske 

registre.". 

Or. en 

Begrundelse 

Den nye europæiske arbejdsmyndighed, der forventes oprettet i 2018, og som Jean Claude 

Juncker nævnte i sin tale om Unionens tilstand for 2017, bør være den institution, der 

overordnet står for håndhævelsen af dette direktiv. 
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Ændringsforslag  166 

Karima Delli 

 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 11 – litra c b (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 22 – stk. 4 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 cb) Følgende stykke tilføjes: 

 "4b. En liste over vognmandsfirmaer i 

hele EU, der ikke opfylder de relevante 

juridiske krav, bør offentliggøres for at 

sikre den størst mulige gennemsigtighed. 

En sådan EU-dækkende liste skal benytte 

fælles kriterier, der er udarbejdet på EU-

plan og skal gennemgås en gang om året 

af den europæiske arbejdsmyndighed. 

Vognmandsfirmaer på den EU-dækkende 

liste pålægges et driftsforbud gældende i 

alle medlemsstater. I ekstraordinære 

tilfælde kan medlemsstaterne iværksætte 

ensidige foranstaltninger. I nødstilfælde, 

og når en medlemsstat står over et 

uforudset sikkerhedsproblem, skal der 

være mulighed for straks at udstede et 

driftsforbud på deres eget område.". 

Or. en 

Begrundelse 

Luftfartssektoren har en sortliste, der dækker hele verden, over flyselskaber som ikke opfylder 

sikkerhedsstandarderne. Selskaber, der står på listen, må ikke drive forretning, så længe de 

står på listen. Med tanke på, at efterlevelse af reglerne i vejtransportsektoren har tæt 

sammenhæng med færdselssikkerheden, bør der så hurtigt som muligt oprettes en tilsvarende 

liste, som den europæiske arbejdsmyndighed skal være ansvarlig for opstillingen af. 

 

Ændringsforslag  167 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 
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Forordning (EU) 165/2014 

Artikel 2 – stk. 2 – litra h a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1) I artikel 2, stk. 2, indsættes 

følgende litra: 

 "ha) "intelligent takograf": en digital 

takograf, der anvender en 

lokaliseringstjeneste, der er baseret på et 

satellitnavigationssystem (GNSS), som 

automatisk fastslår dens position i 

overensstemmelse med denne 

forordning." 

Or. it 

 

Ændringsforslag  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 2 – stk. 2 – litra h b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1a) I artikel 2, stk. 2, indsættes 

følgende litra: 

 "hb) "GNSS-portal til vejtransport": en 

online platform, der samler alle data sendt 

fra intelligente takografer til denne 

forordnings formål." 

Or. it 

 

Ændringsforslag  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 165/2014 

Artikel 3 – stk. 4 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (-1) I artikel 3, affattes stk. 4 således: 

4. Femten år efter at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf som 

fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, 

der anvendes i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, der har indregistreret 

dem, udstyres med en sådan takograf. 

4. Så snart nyregistrerede køretøjer 

pålægges at have en takograf som fastsat i 

artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, der 

anvendes i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, der har indregistreret dem, 

udstyres med en sådan takograf. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. I artikel 3 affattes stk. 4 således: 

4. Femten år efter, at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf som 

fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, 

der anvendes i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, der har indregistreret 

dem, udstyres med en sådan takograf. 

"4. Inden for de seks måneder efter, at 

nyregistrerede køretøjer pålægges at have 

en takograf som fastsat i artikel 8, 9 og 10, 

skal køretøjer, der anvendes i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, der har 

indregistreret dem, udstyres med en sådan 

takograf.". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

João Pimenta Lopes 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 3 – stk. 4 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. I artikel 3 affattes stk. 4 således: 

4. Femten år efter, at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf 

som fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal 

køretøjer, der anvendes i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, der har 

indregistreret dem, udstyres med en sådan 

takograf. 

"4. Senest 1. januar 2020 pålægges 

nyregistrerede køretøjer at have en 

takograf som fastsat i artikel 8, 9 og 10, 

skal køretøjer, der anvendes i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, der har 

indregistreret dem, udstyres med en sådan 

takograf.". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  172 

Jeroen Lenaers 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 - stk. 1 - nr. - 1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 165/2014 

Artikel 3 - stk. 4 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (-1) Artikel 3, stk. 4, affattes således: 

4. Femten år efter, at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf som 

fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, 

der anvendes i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, der har indregistreret 

dem, udstyres med en sådan takograf.  

"4. Inden for de seks måneder efter, at 

nyregistrerede køretøjer pålægges at have 

en takograf som fastsat i artikel 8, 9 og 10, 

skal alle køretøjer, der anvendes i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, der har 

indregistreret dem, udstyres med en 

intelligent takograf.  

Or. nl 

Ændringsforslag  173 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 3 – stk. 4 
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Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1. I artikel 3 affattes stk. 4 således: 

4. Femten år efter, at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf som 

fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, 

der anvendes i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, der har indregistreret 

dem, udstyres med en sådan takograf. 

"4. Seks måneder efter, at 

nyregistrerede køretøjer pålægges at have 

en takograf som fastsat i artikel 8, 9 og 10, 

skal køretøjer, der anvendes i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, der har 

indregistreret dem, udstyres med en sådan 

takograf.". 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Anne Sander, Elisabeth Morin-Chartier, Jérôme Lavrilleux, Geoffroy Didier, Franck 

Proust, Renaud Muselier 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) Nr. 165/2014 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 (-1) I artikel 3, affattes stk. 4 således:  

4. Femten år efter, at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf 

som fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal 
køretøjer, der anvendes i en anden 

medlemsstat end den medlemsstat, der har 

indregistreret dem, udstyres med en sådan 

takograf. 

"4. Køretøjer, der udfører godstransport 

og anvendes i en anden medlemsstat en den 

medlemsstat, der har indregistreret dem, 

skal være udstyret med en intelligent 

takograf inden for en frist på fire år efter 

indførelsen af pligten til at have en sådan 

takograf. 

Or. fr 

Begrundelse 

For at sikre effektive kontroller, en korrekt håndhævelse af gældende sociale bestemmelser og 

et højt beskyttelsesniveau for vejtransporterhvervet skal indførelsen af intelligente takografer 

fremskyndes for alle køretøjer til godstransport. 

Ændringsforslag  175 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 3 – stk. 4 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 -1b) Artikel 3, stk. 4, affattes således: 

4. Femten år efter, at nyregistrerede 

køretøjer pålægges at have en takograf som 

fastsat i artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, 

der anvendes i en anden medlemsstat end 

den medlemsstat, der har indregistreret 

dem, udstyres med en sådan takograf. 

4. To år efter at nyregistrerede køretøjer 

pålægges at have en takograf som fastsat i 

artikel 8, 9 og 10, skal køretøjer, der 

anvendes i en anden medlemsstat end den 

medlemsstat, der har indregistreret dem, 

udstyres med en sådan takograf. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 9a 

 1. Ud over dataudveksling i henhold til 

artikel 9 skal transportvirksomheder sikre, 

at alle de i artikel 4, stk. 3, og artikel 8, 

stk. 1, omhandlede oplysninger 

automatisk overføres i realtid via sikre 

kommunikationsmidler fra den 

intelligente takograf til GNSS-portalen til 

vejtransport som omhandlet i artikel 33a. 

 2. De overførte oplysninger lagres og 

anvendes i overensstemmelse med 

artikel 33a." 

Or. it 
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Ændringsforslag  177 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 33 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1b) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 33a 

 GNSS-portal til vejtransport 

 1. Med henblik på at fremme 

udvekslingen af oplysninger og 

samarbejdet mellem de kompetente 

myndigheder i medlemsstaterne, der 

gennemfører eller håndhæver de i 

artikel 7, stk. 1, opførte EU-retsakter, 

opretter og vedligeholder Kommissionen 

en GNSS-portal, som indeholder 

oplysninger om de transporter og 

føreraktiviteter, som overføres i 

overensstemmelse med artikel 9a. 

Kommissionen sikrer forbindelsen af 

nævnte portal med meddelelsessystemet 

TACHOnet, som omhandlet i artikel 31, 

med informationssystemet for det indre 

marked (IMI) oprettet med forordning 

(EU) nr. 1024/2012 og med registrene 

som omhandlet i forordning (EF) nr. 

1071/2009. 

 2. Inden for 18 måneder fra denne 

forordnings ikrafttrædelsesdato vedtager 

Kommissionen delegerede retsakter i 

overensstemmelse med artikel 41a, for at 

supplere denne forordning og fastlægge 

de standarder og egenskaber som GNSS-

portalen til vejtransport skal have, samt 

vilkårene for dens brug, således at 

arkiveringen af de sendte data garanteres, 

samt de kompetente kontrolmyndigheders 

mulighed for at konsultere disse data i 

realtid, interoperabiliteten af GNSS-

portalen til vejtransport med de systemer 

og registre som er omtalt i stk. 1, samt et 

system til dataanalyse og automatiske 
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meddelelser om eventuelle overtrædelser 

af Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 561/2006 af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 

nr. 165/2014, af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2002/15/EF, af Europa-

Parlamentets og Rådets forordninger 

(EF) nr. 1071/2009 og nr. 1072/2009, af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

92/106/EØF og af Europa-Parlamentets 

og Rådets direktiv [om udstationering af 

førere]. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 34 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Ved ankomst til den egnede 

holdeplads indlæser føreren i den digitale 

takograf nationalitetsmærket for de lande, 

hvori den daglige arbejdsperiode begyndte 

og sluttede, samt hvor og hvornår føreren 

krydsede grænsen i køretøjet. En 

medlemsstat kan pålægge førerne af 

køretøjer, der udfører indlandstransport på 

landets område, ud over landets 

nationalitetsmærke at tilføje mere 

detaljerede geografiske betegnelser, hvis 

medlemsstaten inden den 1. april 1998 har 

underrettet Kommissionen om disse 

detaljerede geografiske betegnelser.". 

7. Føreren indlæser i den digitale 

takograf nationalitetsmærket for de lande, 

hvori den daglige arbejdsperiode begyndte 

og sluttede. En medlemsstat kan pålægge 

førerne af køretøjer, der udfører 

indlandstransport på landets område, ud 

over landets nationalitetsmærke at tilføje 

mere detaljerede geografiske betegnelser, 

hvis medlemsstaten inden den 1. april 1998 

har underrettet Kommissionen om disse 

detaljerede geografiske betegnelser.". 

 Fra datoen for ikrafttrædelsen af artikel 

8, 9 og 10, hvori det kræves, at takografer, 

der monteres for første gang den 15. juni 

2019 eller derefter, skal være intelligente 

takografer, som også giver mulighed for 

automatisk registrering ved krydsning af 

grænseovergange, indlæser føreren i den 
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digitale takograf ved ankomsten til det 

første planlagte overnatningssted 

nationalitetsmærket for de lande, hvori 

den daglige arbejdsperiode begyndte og 

sluttede, samt hvor og hvornår føreren 

har krydset en grænse i køretøjet.". 

Or. en 

Begrundelse 

Dette er for at undgå praktiske problemer, for eksempel inden for personbefordring, hvor 

passagerer må vente indtil et passende sted er fundet og nationalitetsmærket indlæst. 

 

Ændringsforslag  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 34 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

7. Ved ankomst til den egnede 

holdeplads indlæser føreren i den digitale 

takograf nationalitetsmærket for de lande, 

hvori den daglige arbejdsperiode begyndte 

og sluttede, samt hvor og hvornår føreren 

krydsede grænsen i køretøjet. En 

medlemsstat kan pålægge førerne af 

køretøjer, der udfører indlandstransport på 

landets område, ud over landets 

nationalitetsmærke at tilføje mere 

detaljerede geografiske betegnelser, hvis 

medlemsstaten inden den 1. april 1998 har 

underrettet Kommissionen om disse 

detaljerede geografiske betegnelser.". 

7. Ved ankomst til den første 

planlagte holdeplads indlæser føreren i den 

digitale takograf nationalitetsmærket for de 

lande, hvori den daglige arbejdsperiode 

begyndte og sluttede, samt hvor og hvornår 

føreren krydsede grænsen i køretøjet. En 

medlemsstat kan pålægge førerne af 

køretøjer, der udfører indlandstransport på 

landets område, ud over landets 

nationalitetsmærke at tilføje mere 

detaljerede geografiske betegnelser, hvis 

medlemsstaten inden den 1. april 1998 har 

underrettet Kommissionen om disse 

detaljerede geografiske betegnelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  180 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Forslag til forordning  

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 34 – stk. 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"7. Ved ankomst til den egnede holdeplads 

indlæser føreren i den digitale takograf 

nationalitetsmærket for de lande, hvori den 

daglige arbejdsperiode begyndte og 

sluttede, samt hvor og hvornår føreren 

krydsede grænsen i køretøjet. En 

medlemsstat kan pålægge førerne af 

køretøjer, der udfører indlandstransport på 

landets område, ud over landets 

nationalitetsmærke at tilføje mere 

detaljerede geografiske betegnelser, hvis 

medlemsstaten inden den 1. april 1998 har 

underrettet Kommissionen om disse 

detaljerede geografiske betegnelser." 

"7. Ved ankomst til den første tilgængelige 

holdeplads indlæser føreren i den digitale 

takograf nationalitetsmærket for de lande, 

hvori den daglige arbejdsperiode begyndte 

og sluttede, samt hvor og hvornår føreren 

krydsede grænsen i køretøjet. En 

medlemsstat kan pålægge førerne af 

køretøjer, der udfører indlandstransport på 

landets område, ud over landets 

nationalitetsmærke at tilføje mere 

detaljerede geografiske betegnelser, hvis 

medlemsstaten inden den 1. april 1998 har 

underrettet Kommissionen om disse 

detaljerede geografiske betegnelser." 

Or. it 

 

Ændringsforslag  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 41 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a) Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 41a 

 Udøvelse af de delegerede beføjelser 

 1. Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter tillægges Kommissionen på de i 

denne artikel fastlagte betingelser. 

 2. Beføjelsen til at vedtage de i artikel 33a, 

stk. 5, omhandlede delegerede retsakter 

tillægges Kommissionen for en periode på 

fem år fra ... [datoen for denne 

forordnings ikrafttræden]. Kommissionen 
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udarbejder en rapport vedrørende 

delegationen af beføjelser senest ni 

måneder inden udløbet af 

femårsperioden. Delegationen af 

beføjelser forlænges stiltiende for 

perioder af samme varighed, medmindre 

Europa-Parlamentet eller Rådet 

modsætter sig en sådan forlængelse senest 

tre måneder inden udløbet af hver 

periode. 

 3. Den i artikel 33a, stk. 5, omhandlede 

delegation af beføjelser kan til enhver tid 

tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller 

Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse 

bringer delegationen af de beføjelser, der 

er angivet i den pågældende afgørelse, til 

ophør. Den får virkning dagen efter 

offentliggørelsen af afgørelsen i Den 

Europæiske Unions Tidende eller på et 

senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 

Den berører ikke gyldigheden af 

delegerede retsakter, der allerede er i 

kraft. 

 4. Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale af 13. april 2016 om bedre 

lovgivning. 

 5. Så snart Kommissionen vedtager en 

delegeret retsakt, giver den samtidigt 

Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 

herom. 

 6. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 

til artikel 33a, stk. 5, træder kun i kraft, 

hvis hverken Europa-Parlamentet eller 

Rådet har gjort indsigelse inden for en 

frist på [to måneder] fra meddelelsen af 

den pågældende retsakt til Europa-

Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-

Parlamentet og Rådet inden udløbet af 

denne frist begge har informeret 

Kommissionen om, at de ikke agter at 

gøre indsigelse. Fristen forlænges med to 

måneder på Europa-Parlamentets eller 

Rådets initiativ." 
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Or. it 

Ændringsforslag  182 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 36 – stk. 1 – nr. i 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2a. Artikel 36, stk. 1, nr. i), affattes 

således: 

i) diagramarkene for den pågældende dag 

og de diagramark, føreren har brugt de 

forudgående 28 dage 

"i) diagramarkene for den pågældende dag 

og de diagramark, føreren har brugt de 

forudgående 56 dage" 

Or. en 

 

Ændringsforslag  183 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 36 – stk. 1 – nr. iii 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 2b. Artikel 36, stk. 1, nr. iii), affattes 

således: 

iii) alle manuelle registreringer og 

udskrifter, der er foretaget den pågældende 

dag og de forudgående 28 dage, som 

krævet i medfør af denne forordning og 

forordning (EF) nr. 561/2006. 

"iii) alle manuelle registreringer og 

udskrifter, der er foretaget den pågældende 

dag og de forudgående 56 dage, som 

krævet i medfør af denne forordning og 

forordning (EF) nr. 561/2006.". 

Or. en 
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Ændringsforslag  184 

Ole Christensen, Siôn Simon, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Guillaume Balas, Michael 

Detjen, Evelyn Regner, Maria Arena, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Georgi 

Pirinski, Rory Palmer 

 

Forslag til forordning 

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt) 

Forordning (EU) nr. 165/2014 

Artikel 36 – stk. 2 – nr. ii 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 Artikel 2c 

 Artikel 36, stk. 2, nr. ii), affattes således: 

ii) alle manuelle registreringer og 

udskrifter, der er foretaget den pågældende 

dag og de forudgående 28 dage, som 

krævet i medfør af denne forordning og 

forordning (EF) nr. 561/2006 

"ii) alle manuelle registreringer og 

udskrifter, der er foretaget den pågældende 

dag og de forudgående 56 dage, som 

krævet i medfør af denne forordning og 

forordning (EF) nr. 561/2006". 

Or. en 

 


