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Ändringsförslag  14 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 

rättvisa affärsvillkor för 

vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 

skapa en säker, effektiv och socialt 

ansvarstagande vägtransportsektor. För 

att underlätta den processen är det viktigt 

att unionens sociallagstiftning för 

vägtransportsektorn är tydlig, 

ändamålsenlig, lätt att tillämpa och 

verkställa samt genomförs på ett effektivt 

och enhetligt sätt i hela unionen. 

(1) För att vägtransportsektorn ska 

fungera korrekt på den inre marknaden är 

det ytterst viktigt att säkerställa 

förbättrandet av sociala villkor och 

arbetsvillkor för förare, säkerheten, 

förenkling av den byråkratiska bördan 

och ett ökat antal kontroller för att gynna 

lojal konkurrens mellan nationella och 

utländska transportörer. EU:s rådande 

sociallagstiftning för vägtransportsektorn 

har understött social dumpning, ohejdad 

utflyttning och en generell utbredning av 

illegala metoder som lett till illojal 

konkurrens inom sektorn, som exempelvis 

olagligt cabotage och fenomenet 

brevlådeföretag. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 

rättvisa affärsvillkor för 

vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 

skapa en säker, effektiv och socialt 

ansvarstagande vägtransportsektor. För att 

underlätta den processen är det viktigt 

unionens sociallagstiftning för 

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 

rättvisa affärsvillkor för 

vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 

skapa en säker, effektiv och socialt 

ansvarstagande vägtransportsektor som 

kan locka till sig kvalificerade 

arbetstagare. För att underlätta den 
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vägtransportsektorn är tydlig, 

ändamålsenlig, lätt att tillämpa och 

verkställa samt genomförs på ett effektivt 

och enhetligt sätt i hela unionen. 

processen är det viktigt unionens 

sociallagstiftning för vägtransportsektorn 

är tydlig, ändamålsenlig, lätt att tillämpa 

och verkställa samt genomförs på ett 

effektivt och enhetligt sätt i hela unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  16 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 

rättvisa affärsvillkor för 

vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 

skapa en säker, effektiv och socialt 

ansvarstagande vägtransportsektor. För att 

underlätta den processen är det viktigt 

unionens sociallagstiftning för 

vägtransportsektorn är tydlig, 

ändamålsenlig, lätt att tillämpa och 

verkställa samt genomförs på ett effektivt 

och enhetligt sätt i hela unionen. 

(1) Goda arbetsvillkor för förare och 

rättvisa affärsvillkor för 

vägtransportföretag är ytterst viktigt för att 

skapa en säker, effektiv och socialt 

ansvarstagande vägtransportsektor. För att 

underlätta den processen är det viktigt 

unionens sociallagstiftning för 

vägtransportsektorn är tydlig, 

proportionell, ändamålsenlig, lätt att 

tillämpa och verkställa samt genomförs på 

ett effektivt och enhetligt sätt i hela 

unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  17 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Skäl 1a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) Kommissionens ordförande 

Jean-Claude Juncker nämnde ett 

inrättande av en europeisk 

arbetsmyndighet inom överskådlig framtid 

i sitt tal om tillståndet i unionen 2017. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  18 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om veckovila, 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i genomförandet av den nuvarande 

rättsliga ramen. Oklara och inadekvata 

regler om viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  19 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om veckovila, 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  20 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om veckovila, 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  21 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 
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vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om veckovila, 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om veckovila, 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 
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viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  23 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

veckovila, viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

(2) Efter en utvärdering av 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

veckovila, viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 
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har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  24 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

veckovila, viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet leder till att reglerna 

tolkas och genomförs på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

(2) Efter en utvärdering av 

ändamålsenligheten och effektiviteten i 

genomförandet av unionens existerande 

sociallagstiftning på området 

vägtransporter, och i synnerhet 

Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/20069, konstaterades vissa 

brister i den nuvarande rättsliga ramen. 

Oklara och inadekvata regler om 

veckovila, viloinrättningar och raster vid 

multibemanning samt avsaknaden av regler 

om hur förare ska kunna återvända till och 

ta vila i hemmet eller på annan av föraren 

utvald privat plats leder till att reglerna 

tolkas och genomförs eller missbrukas av 

verkställande myndigheter på olika sätt i 

medlemsstaterna. Flera medlemsstater har 

nyligen antagit unilaterala åtgärder vilket 

har lett till ytterligare ökad rättslig 

osäkerhet och ojämlik behandling av förare 

och operatörer. 

__________________ __________________ 
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9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

9 Europaparlamentets och rådets förordning 

(EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om 

harmonisering av viss sociallagstiftning på 

vägtransportområdet och om ändring av 

rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och 

(EG) nr 2135/98 samt om upphävande av 

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 

(EUT L 102, 11.4.2006, s. 1). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  25 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(3) Efterhandsutvärderingen av 

förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att 

inkonsekvent och ineffektiv kontroll av 

efterlevnaden av unionens 

sociallagstiftning främst berodde på oklara 

bestämmelser, ineffektivt utnyttjande av 

kontrollverktygen och otillräckligt 

administrativt samarabete mellan 

medlemsstaterna. 

(3) Efterhandsutvärderingen av 

förordning (EG) nr 561/2006 bekräftade att 

inkonsekvent och ineffektiv kontroll av 

efterlevnaden av unionens 

sociallagstiftning främst berodde på oklara 

bestämmelser, ineffektivt och oenhetligt 

utnyttjande av kontrollverktygen och 

otillräckligt administrativt samarbete 

mellan medlemsstaterna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  26 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Tydliga och väl anpassade regler 

som tillämpas på samma sätt överallt är 

också avgörande för att uppnå policymålet 

att förbättra arbetsvillkoren för förare och 

i synnerhet säkerställa att konkurrensen 

inte snedvrids mellan operatörer samt 

(4) Tydliga och proportionerliga regler 

som tillämpas på samma sätt överallt, ett 

utökat antal kontroller, i kombination 

med harmonisering av sanktioner för 

sektorn på den inre marknaden 

representerar aspekter som är avgörande 
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bidra till trafiksäkerhet för alla 

väganvändare. 

för att uppnå en ökad trafiksäkerhet till 

nytta för alla användare och en icke 

snedvriden konkurrens mellan 

transportörer. En förbättring av 

arbetsvillkoren för förare och deras 

välbefinnande också är beroende av en 

förbättring av ändamålsenlig 

infrastruktur för inkvartering och normal 

veckovila som, i enlighet med vad som 

fastställts i Europadomstolens dom 

C102/16, inte är möjligt i fordonet och på 

något sätt måste fastställas. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  27 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 4 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(4) Tydliga och väl anpassade regler 

som tillämpas på samma sätt överallt är 

också avgörande för att uppnå policymålet 

att förbättra arbetsvillkoren för förare och i 

synnerhet säkerställa att konkurrensen inte 

snedvrids mellan operatörer samt bidra till 

trafiksäkerhet för alla väganvändare. 

(4) Tydliga och väl anpassade regler 

som tillämpas på samma sätt överallt är 

också avgörande för att uppnå policymålet 

att förbättra arbetsvillkoren för förare och i 

synnerhet säkerställa att konkurrensen är 

rättvis och inte snedvrids mellan operatörer 

samt bidra till trafiksäkerhet för alla 

väganvändare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  28 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Skäl 5a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (5a) Godstransport skiljer sig avsevärt 

från persontransport. Bussförare är i 

nära kontakt med sina passagerare och 
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bör kunna vara mer flexibla när det gäller 

att ta raster utan att körtiden förlängs 

eller viloperioder och raster förkortas. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  29 

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

Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i 

onödan. Det är därför önskvärt att 

anpassa reglerna om veckovila på ett 

sådant sätt att det blir lättare för förare att 

utföra transporter och ändå, utan att 

bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta 

normal veckovila och få full 

kompensation för all reducerad veckovila. 

Det är också nödvändigt att föreskriva att 

operatörerna måste organisera förarnas 

arbete så att dessa perioder borta från 

hemmet inte blir orimligt långa. 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. För att dessa 

perioder borta från hemmet inte ska bli 

orimligt långa bör man föreskriva att 

operatörerna ska organisera dessa förares 

arbete så att de får anständiga 

levnadsvillkor genom beviljandet av 

tillräcklig ersättning eller tillräckliga 

tillägg för att finansiera en anständig 

inkvartering. Det bör dessutom 

säkerställas att operatörerna organiserar 

arbetet så att deras förare kan återvända 

hem eller till någon annan plats som de 

väljer åtminstone varannan vecka. Det är 

av största vikt att tiden för återresan inte 

räknas in i vilotiden och att förarens val 

att tillbringa sin vilotid på någon annan 

plats än i sitt hem inte på något sätt utgör 

ett sätt för ett företag att spara in på 

kostnaden för en återresa eller förarens 

reseersättning.  

Or. fr 

 

Ändringsförslag  30 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i 

onödan. Det är därför önskvärt att 

anpassa reglerna om veckovila på ett 

sådant sätt att det blir lättare för förare att 

utföra transporter och ändå, utan att 

bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta 

normal veckovila och få full 

kompensation för all reducerad veckovila. 
Det är också nödvändigt att föreskriva att 

operatörerna måste organisera förarnas 

arbete så att dessa perioder borta från 

hemmet inte blir orimligt långa. 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Det är 

nödvändigt att föreskriva att operatörerna 

måste organisera förarnas arbete så att 

dessa perioder borta från hemmet inte blir 

orimligt långa, de har möjlighet att åka 

hem regelbundet och att reglerna gör det 

möjligt för dem att omfattas av anständiga 

villkor för vila i inkvartering av kvalitet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  31 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i 

onödan. Det är därför önskvärt att 

anpassa reglerna om veckovila på ett 

sådant sätt att det blir lättare för förare att 

utföra transporter och ändå, utan att 

bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta 

normal veckovila och få full 

kompensation för all reducerad veckovila. 

Det är också nödvändigt att föreskriva att 

operatörerna måste organisera förarnas 

arbete så att dessa perioder borta från 

hemmet inte blir orimligt långa. 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. På grund av 

den rådande bristen på säkra 

parkeringsplatser och lämpliga rastplatser 

är det nödvändigt att ombesörja att 

operatörerna organiserar förarnas arbete så 

att dessa perioder borta från hemmet inte 

blir orimligt långa, och att förarna har 

möjlighet att återvända hem regelbundet. 
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Or. nl 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i 

onödan. Det är därför önskvärt att 

anpassa reglerna om veckovila på ett 

sådant sätt att det blir lättare för förare att 

utföra transporter och ändå, utan att 

bryta mot reglerna, nå hemmet för att ta 

normal veckovila och få full 

kompensation för all reducerad veckovila. 

Det är också nödvändigt att föreskriva att 

operatörerna måste organisera förarnas 

arbete så att dessa perioder borta från 

hemmet inte blir orimligt långa. 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. För att 

garantera anständiga arbetsvillkor är det 

också nödvändigt att föreskriva att 

operatörerna måste organisera förarnas 

arbete så att dessa perioder borta från 

hemmet inte blir orimligt långa och se till 

att förare ges både möjligheten och 

medlen för att regelbundet återvända 

hem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  33 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i onödan. 

Det är därför önskvärt att anpassa reglerna 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i onödan. 

Det är därför önskvärt att anpassa reglerna 
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om veckovila på ett sådant sätt att det blir 

lättare för förare att utföra transporter och 

ändå, utan att bryta mot reglerna, nå 

hemmet för att ta normal veckovila och få 

full kompensation för all reducerad 

veckovila. Det är också nödvändigt att 

föreskriva att operatörerna måste 

organisera förarnas arbete så att dessa 

perioder borta från hemmet inte blir 

orimligt långa. 

om veckovila på ett sådant sätt att det blir 

lättare för förare att utföra transporter och 

ändå, utan att bryta mot reglerna, nå 

hemmet för att ta normal veckovila och få 

full kompensation för all reducerad 

veckovila. Det är också nödvändigt att 

föreskriva att operatörerna måste 

organisera förarnas arbete så att dessa 

perioder borta från hemmet inte blir 

orimligt långa. Om en förare väljer att ta 

veckovilan i hemmet, bör 

transportföretaget erbjuda föraren 

möjlighet att återvända hem. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  34 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

6. Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i onödan. 

Det är därför önskvärt att anpassa reglerna 

om veckovila på ett sådant sätt att det blir 

lättare för förare att utföra transporter och 

ändå, utan att bryta mot reglerna, nå 

hemmet för att ta normal veckovila och få 

full kompensation för all reducerad 

veckovila. Det är också nödvändigt att 

föreskriva att operatörerna måste 

organisera förarnas arbete så att dessa 

perioder borta från hemmet inte blir 

orimligt långa. 

6. Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i onödan. 

Det är därför önskvärt att anpassa reglerna 

om veckovila på ett sådant sätt att det blir 

lättare för förare att utföra transporter och 

ändå, utan att bryta mot reglerna, nå 

hemmet för att ta normal veckovila och få 

full kompensation för all reducerad 

veckovila. Det är också nödvändigt att 

föreskriva att operatörerna måste 

organisera förarnas arbete så att dessa 

perioder borta från bosättningsorten inte 

blir orimligt långa. Förare bör också 

kunna välja det sätt som vila tas ut på. 

Or. pl 
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Ändringsförslag  35 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Med de krav 

som för närvarande gäller för normal 

veckovila förlängs dessa perioder i 

onödan. Det är därför önskvärt att anpassa 

reglerna om veckovila på ett sådant sätt att 

det blir lättare för förare att utföra 

transporter och ändå, utan att bryta mot 

reglerna, nå hemmet för att ta normal 

veckovila och få full kompensation för all 

reducerad veckovila. Det är också 

nödvändigt att föreskriva att operatörerna 

måste organisera förarnas arbete så att 

dessa perioder borta från hemmet inte blir 

orimligt långa. 

(6) Förare som utför internationella 

långdistanstransporter tillbringar långa 

perioder borta från hemmet. Det är därför 

önskvärt att verkställa tillämpningen av de 

befintliga reglerna om veckovila på ett 

sådant sätt att det blir lättare för förare att 

utföra transporter och ändå, utan att bryta 

mot de befintliga reglerna, nå hemmet för 

att ta normal veckovila och få full 

kompensation för all reducerad veckovila. 

Det är också nödvändigt att operatörerna 

organiserar förarnas arbete så att dessa 

perioder borta från hemmet inte blir 

orimligt långa. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  36 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 6a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) Föraren bör i allmänhet kunna 

åka hem minst en gång i veckan. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  37 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Förslag till förordning 

Skäl 6b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6b) Den normala veckovilan bör förbli 

regeln och reducerad veckovila 

undantaget. Reducerad veckovila bör 

fortsätta att begränsas, framför allt när 

den tas i hytten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  38 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

om denna tas på annan plats än i hemmet. 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inrättning om denna tas på annan 

plats än i hemmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  39 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

7. Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 
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om denna tas på annan plats än i hemmet. om denna tas på annan plats än i hemmet. 

För att uppfylla detta villkor krävs det att 

medlemsstaterna genomför lämpliga 

investeringar i byggandet av säkra 

parkeringsplatser som är anpassade till 

förarnas behov. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  40 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

om denna tas på annan plats än i hemmet. 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. För att garantera goda 

arbetsvillkor och säkerhet för förarna är 

det därför lämpligt att förtydliga kravet om 

att säkerställa att förare får lämplig 

inkvartering vid normal och reducerad 

veckovila om denna tas på annan plats än i 

hemmet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  41 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

om denna tas på annan plats än i hemmet. 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig privat inkvartering eller annan av 

föraren utvald plats som arbetsgivaren 
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betalar för vid normal veckovila om denna 

tas på annan plats än i hemmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

om denna tas på annan plats än i hemmet. 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig privat inkvartering som 

arbetsgivaren betalar för vid normal 

veckovila om denna tas på annan plats än i 

hemmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  43 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig inkvartering vid normal veckovila 

om denna tas på annan plats än i hemmet. 

(7) Medlemsstaterna tolkar och 

genomför kraven om veckovila på olika 

sätt när det gäller den plats där veckovilan 

bör tas. Det är därför lämpligt att förtydliga 

kravet om att säkerställa att förare får 

lämplig och könsneutral inkvartering vid 

normal veckovila om denna tas på annan 

plats än i hemmet. 

Or. en 
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Ändringsförslag  44 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) Vägtransporter i EU innebär i 

många fall att färja eller tåg används för 

vissa transportsträckor. Tydliga 

bestämmelser om viloperioder och raster 

som är lämpliga för den typen av 

transporter bör därför fastställas. 

Or. en 

Motivering 

Undantag bör beviljas när det gäller veckovila för långa sträckor med färja eller tåg, framför 

allt i EU:s perifera områden. 

 

Ändringsförslag  45 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 7a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (7a) I detta avseende bör man skapa 

rastplatser som garanterar förarna 

optimal vila och samtidigt även skydd av 

fordon och godset som transporteras. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  46 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(8) Förare ställs ofta inför oförutsedda 

omständigheter som gör det omöjligt att nå 

önskad destination för att ta veckovila utan 

att bryta mot EU:s regler. Det är önskvärt 

att göra det lättare för förare att hantera 

sådana omständigheter och göra det möjligt 

för dem att nå den destination där de 

önskar ta sin veckovila utan att bryta mot 

kraven avseende maximala körtider. 

(8) Förare ställs ofta inför oförutsedda 

omständigheter som gör det omöjligt att nå 

önskad destination för att ta veckovila utan 

att bryta mot EU:s regler. Det är önskvärt 

att göra det lättare för förare att hantera 

sådana omständigheter och göra det möjligt 

för dem att nå den destination där de 

önskar ta sin veckovila utan att bryta mot 

kraven avseende maximala körtider. Större 

insatser efterlyses för att inrätta eller 

förbättra säkra parkeringsplatser, 

lämpliga sanitära inrättningar och 

ändamålsenlig inkvartering. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  47 

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

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Skäl 8a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (8a) För att garantera förarnas 

arbetsvillkor på platser för lastning och 

avlastning, bör ägarna och operatörerna 

av sådana platser ge förarna tillgång till 

sanitära inrättningar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  48 

Mara Bizzotto 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) I syfte att säkerställa enhetliga utgår 
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villkor för genomförandet av förordning 

(EG) nr 561/2006 bör kommissionen 

tilldelas genomförandebefogenheter med 

avseende på att förtydliga bestämmelserna 

i den förordningen och fastställa 

gemensamma metoder för deras 

tillämpning och tillsyn. Dessa 

befogenheter bör utövas i enlighet med 

förordning (EU) nr 182/201110. 

__________________  

10 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

 

Or. it 

 

Ändringsförslag  49 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 10 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(10) I syfte att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av förordning 

(EG) nr 561/2006 bör kommissionen 

tilldelas genomförandebefogenheter med 

avseende på att förtydliga bestämmelserna 

i den förordningen och fastställa 

gemensamma metoder för deras 

tillämpning och tillsyn. Dessa befogenheter 

bör utövas i enlighet med förordning (EU) 

nr 182/201110. 

(10) I syfte att säkerställa enhetliga 

villkor för genomförandet av förordning 

(EG) nr 561/2006 bör kommissionen 

tilldelas genomförandebefogenheter med 

avseende på att förtydliga bestämmelserna 

i den förordningen och fastställa 

gemensamma metoder för deras 

tillämpning och tillsyn. Dessa befogenheter 

bör utövas i enlighet med förordning (EU) 

nr 182/201110 av en europeisk 

vägtransportmyndighet. 

__________________ __________________ 

10 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 

10 Europaparlamentets och rådets 

förordning (EU) nr 182/2011 av den 

16 februari 2011 om fastställande av 

allmänna regler och principer för 



 

PE616.837v01-00 24/95 AM\1144455SV.docx 

SV 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

medlemsstaternas kontroll av 

kommissionens utövande av sina 

genomförandebefogenheter (EUT L 55, 

28.2.2011, s. 13). 

Or. en 

 

Ändringsförslag  50 

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

Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) I syfte att göra kontrollen av 

efterlevnaden av sociallagstiftningen mer 

kostnadseffektiv bör potentialen i de 

nuvarande och framtida 

färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. 

Därför bör färdskrivarens funktioner 

förbättras så att den medger en mer exakt 

positionsbestämning, i synnerhet vid 

internationell transport. 

(11) I syfte att förenkla och göra 

kontrollen av efterlevnaden av 

sociallagstiftningen mer effektiv bör det 

fram till 2023 införas smarta färdskrivare 

i samtliga fordon som används för 

internationell godstransport, vilket 

kommer att möjliggöra en mer exakt 

positionsbestämning, i synnerhet vid 

internationell transport. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  51 

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

Tania González Peñas 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) I syfte att göra kontrollen av 

efterlevnaden av sociallagstiftningen mer 

kostnadseffektiv bör potentialen i de 

nuvarande och framtida 

färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. 

Därför bör färdskrivarens funktioner 

förbättras så att den medger en mer exakt 

positionsbestämning, i synnerhet vid 

(11) I syfte att göra kontrollen av 

efterlevnaden av sociallagstiftningen mer 

kostnadseffektiv bör potentialen i de 

nuvarande och framtida 

färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut, 

redan i samband med införandet av 

digitala färdskrivare i registrerade fordon 

senast 2020. Därför bör färdskrivarens 
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internationell transport. funktioner förbättras så att den medger en 

mer exakt positionsbestämning, i synnerhet 

vid internationell transport. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  52 

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

 

Förslag till förordning 

Skäl 11 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(11) I syfte att göra kontrollen av 

efterlevnaden av sociallagstiftningen mer 

kostnadseffektiv bör potentialen i de 

nuvarande och framtida 

färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. 

Därför bör färdskrivarens funktioner 

förbättras så att den medger en mer exakt 

positionsbestämning, i synnerhet vid 

internationell transport. 

(11) I syfte att göra kontrollen av 

efterlevnaden av sociallagstiftningen mer 

kostnadseffektiv bör potentialen i de 

nuvarande och framtida 

färdskrivarsystemen utnyttjas fullt ut. 

Därför bör färdskrivarens funktioner 

förbättras så att den medger en mer exakt 

positionsbestämning, i synnerhet vid 

internationell transport. Det bör vidare 

skapas en GNSS-databas för vägtransport 

som innehåller alla uppgifter som 

överförs av smarta färdskrivare och är 

tillgänglig i realtid för behöriga 

kontrollmyndigheter både under transport 

och på distans. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  53 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att öka trafiksäkerheten och 

förbättra förarnas arbetsvillkor bör 

tillämpningsområdet för förordning (EG) 

nr 561/2006 omfatta användningen av 

fordon för godstransport med en tillåten 
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vikt på mindre än 3,5 ton som är i drift 

utanför en radie av 400 km från den plats 

där företaget är beläget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  54 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att öka trafiksäkerheten och 

förbättra förarnas arbetsvillkor bör 

förordningens tillämpningsområde 

omfatta användningen av fordon för 

godstransport med en tillåten vikt på 

mellan 2,4 ton och 3,5 ton som är i drift 

utanför en radie av 200 km från den plats 

där företaget är beläget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  55 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att förbättra trafiksäkerheten 

och förarnas arbetsvillkor bör 

tillämpningsområdet för förordning (EG) 

nr 561/2006 inkludera användningen av 

fordon för godstransport med en tillåten 

vikt på mindre än 3,5 ton som bedriver 

verksamhet utanför en radie på 200 km 

från den plats där företaget är beläget. 

Or. fr 
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Ändringsförslag  56 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att öka trafiksäkerheten och 

förbättra förarnas arbetsvillkor bör 

tillämpningsområdet för förordning (EG) 

nr 561/2006 omfatta användningen av 

fordon för godstransport med en tillåten 

vikt på mindre än 3,5 ton. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  57 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) För att förbättra trafiksäkerheten 

och förarnas arbetsvillkor bör 

tillämpningsområdet för förordning (EG) 

nr 561/2006 inkludera användningen av 

fordon med en tillåten vikt på mindre än 

3,5 ton. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  58 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Med tanke på att nya 

transportmodeller för gods växer fram 

kan användningen av fordon för sådana 

ändamål med en tillåten vikt på mindre än 

3,5 ton omfattas av tillämpningsområdet 

för förordning (EG) nr 561/2006, för att 

öka trafiksäkerheten och förbättra 

förarnas arbetsvillkor. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  59 

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

Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Att exkludera vägfordon eller en 

kombination av fordon med en bruttovikt 

som inte överstiger 3,5 ton och som 

används för internationell transport har 

fört med sig illojal konkurrens liksom 

avvikande tillämpning av förordning (EG) 

561/2006, vilket har lett till olikartade 

arbetsvillkor och äventyrat vägsäkerheten. 

Man bör alltså även inkludera denna typ 

av fordon i tillämpningsområdet för 

förordning (EG) 561/2006. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  60 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Den snabba utvecklingen av ny 

teknik och digitaliseringen av hela 

unionens ekonomi samt kravet på lika 

konkurrensvillkor för företag inom den 

internationella vägtransporten gör det 

nödvändigt att förkorta 

övergångsperioden för införandet av 

digitala färdskrivare i registrerade fordon. 

Digitala färdskrivare kommer att bidra till 

förenklade kontroller och därmed 

underlätta de nationella myndigheternas 

arbete. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  61 

Sofia Ribeiro 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) I syfte att säkerställa lämpliga 

hälso- och säkerhetsstandarder för förare 

som inte kan nå hemmet för veckovila 

krävs det ytterligare insatser för att inrätta 

eller förbättra säkra parkeringsplatser, 

lämpliga sanitära inrättningar och 

ändamålsenlig inkvartering.  

Or. pt 

Ändringsförslag  62 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11a) Det råder brist på områden för vila 

som erbjuder förarna garanterad säkerhet 
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och tillräcklig vila. Så länge denna 

situation inte förändras kan förarna vila i 

hytten om den lämpar sig för detta. 

Or. es 

 

Ändringsförslag  63 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Den snabba utvecklingen av ny 

teknik och digitaliseringen av hela 

unionens ekonomi samt kravet på lika 

konkurrensvillkor för alla företag inom 

den internationella vägtransporten gör det 

nödvändigt att förkorta 

övergångsperioden för införandet av 

digitala färdskrivare i registrerade fordon. 

Digitala färdskrivare kommer att bidra till 

förenklade kontroller och därmed 

underlätta de nationella myndigheternas 

arbete. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  64 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Kravet på lika konkurrensvillkor 

för företag inom den internationella 

vägtransporten gör det nödvändigt att 

förkorta övergångsperioden för 

införandet av digitala färdskrivare i 

registrerade fordon. Digitala färdskrivare 
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kommer att bidra till förenklade 

kontroller och därmed underlätta de 

nationella myndigheternas arbete. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  65 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Införandet av digitala färdskrivare 

i registrerade fordon kommer att bidra till 

bättre övervakning av tillämpningen av 

EU-lagstiftningen inom 

vägtransportsektorn, förenkla kontroller 

eller till och med minska antalet onödiga 

kontroller samt minska den tid som 

kontrollerna tar i anspråk. Senast i slutet 

av 2021 ska införandet av digitala 

färdskrivare i registrerade fordon vara 

obligatoriskt. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  66 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) En europeisk arbetsmyndighet 

skulle kunna spela en viktig roll när det 

gäller att verkställa de regler som 

fastställs i denna förordning, framför allt 

genom att nationella myndigheter får 

hjälp med att samordna kontroller, utbyta 

information och bästa praxis samt utbilda 

inspektörer. 
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Or. en 

 

Ändringsförslag  67 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) Större insatser från 

medlemsstaternas sida efterlyses för att 

rusta upp och göra parkeringsplatser 

säkrare samt förbättra lämpliga sanitära 

inrättningar och ändamålsenlig 

inkvartering. För att underlätta 

viloperioder på annan plats än i hemmet 

bör det finnas ett tillräckligt nät av 

parkeringsplatser inom unionen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  68 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11b (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11b) För att öka trafiksäkerheten och 

förarnas arbetsförhållanden bör 

användning av fordon för godstransport 

med en totalvikt upp till 3,5 ton tas med i 

tillämpningsområdet för förordning (EG) 

nr 561/2006. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  69 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 
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Förslag till förordning 

Skäl 11c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11c) I syfte att säkerställa lämpliga 

hälso- och säkerhetsstandarder för förare 

som inte kan nå hemmet för veckovila 

krävs det ytterligare insatser för att 

säkerställa tillräcklig finansiering för att 

inrätta eller förbättra säkra 

parkeringsplatser, lämpliga sanitära 

inrättningar och ändamålsenlig 

inkvartering. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  70 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11c) I syfte att säkerställa lämpliga 

hälso- och säkerhetsstandarder för förare 

som inte kan nå hemmet för veckovila 

krävs det ytterligare insatser för att 

säkerställa finansiering för att inrätta 

eller förbättra säkra parkeringsplatser, 

lämpliga sanitära inrättningar och 

ändamålsenlig inkvartering. 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11c (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11c) För att garantera effektiv 

efterlevnad i samband med vägkontroller 

bör behöriga myndigheter kunna 

kontrollera om reglerna för körtider och 

viloperioder har följts under dagen för 

kontrollen och under de föregående 

56 dagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  72 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Skäl 11c (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (11c) I sin resolution om genomförandet 

av vitboken från 2011 om transporter 

efterlyste Europaparlamentet att det 

skulle inrättas en europeisk 

vägtrafikmyndighet för att säkerställa ett 

korrekt genomförande av EU:s 

lagstiftning och främja standardisering i 

alla medlemsstater. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  73 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 2.1 ska led a ersättas med 

följande: 
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a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 3,5 ton, eller 

”a) gods, eller” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  74 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 2.1 a ska ersättas med 

följande: 

a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 3,5 ton, eller 

a) gods, eller 

Or. en 

 

Ändringsförslag  75 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 2, punkt 1, led a), ska ersättas 

av: 

a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 3,5 ton, eller 

”a) gods, eller” 

Or. nl 
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Ändringsförslag  76 

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

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 2.1 a ska ersättas med 

följande: 

a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 3,5 ton, eller 

a) gods, eller 

Or. en 

 

Ändringsförslag  77 

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

Muselier, Franck Proust 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 2.1 ska led a ersättas med 

följande: 

a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 3,5 ton, eller 

a) gods, eller 

Or. fr 

Motivering 

Tillämpningsområdet för denna förordning bör utvidgas till lätta nyttofordon som används 

inom godstransport (vars tillåtna bruttovikt inte överstiger 3,5 ton), för att säkerställa sund 

konkurrens, trafiksäkerhet och förarnas arbetsvillkor. 
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Ändringsförslag  78 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led a 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 2.1 a ska ersättas med 

följande: 

a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 3,5 ton, eller 

a) gods, om fordonens högsta tillåtna vikt, 

inklusive släpvagn eller påhängsvagn, 

överstiger 2,4 ton, eller 

Or. en 

Motivering 

I syfte att öka trafiksäkerheten och förbättra förarnas arbetsvillkor bör förordningens 

tillämpningsområde utvidgas till att omfatta lätta nyttofordon i enlighet med artikel 4 ba (ny) 

som används för godstransport. 

 

Ändringsförslag  79 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 2.1 ska följande led 

införas: 

 ”aa) varor mellan två medlemsstater 

oavsett vikt, eller” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  80 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(1) I artikel 3 ska led h ersättas med 

följande: 

utgår 

”h) fordon eller en kombination av 

fordon som används för icke-kommersiell 

transport av gods,” 

 

Or. it 

 

Ändringsförslag  81 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) fordon eller en kombination av 

fordon som används för icke-kommersiell 

transport av gods, 

h) fordon eller en kombination av 

fordon som används för icke-kommersiell 

transport av gods och vars totalvikt inte 

överstiger 7,5 ton, 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  82 

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

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led h 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

h) fordon eller en kombination av 

fordon som används för icke-kommersiell 

h) fordon eller en kombination av 

fordon vars högsta tillåtna vikt inte 
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transport av gods, överstiger 7,5 ton, som används för 

icke-kommersiell transport av gods, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  83 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. I artikel 3 ska följande led läggas till: 

 ”(ha) lätta nyttofordon (<3,5 ton) som 

används för godstransport inom en radie 

av 200 km från den plats där företaget är 

beläget,” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  84 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I artikel 3 ska följande led läggas till: 

 ”ha)  lätta nyttofordon vars högsta 

tillåtna vikt uppgår till mellan 2,4 ton och 

3,5 ton, som används för godstransport 

inom en radie av 200 km från den plats 

där företaget är beläget,” 

Or. en 
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Motivering 

Användningen av lätta nyttofordon vars högsta tillåtna vikt uppgår till mellan 2,4 ton och 3,5 

ton bör endast omfattas av denna förordning om fordonen används för godstransport utanför 

en radie av 200 km från den plats där företaget är beläget. Detta undantag krävs för att 

företag, framför allt små och medelstora företag, fortfarande ska kunna används lätta 

nyttofordon utan färdskrivare för lokal och regional transport. 

 

Ändringsförslag  85 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I artikel 3 ska följande punkt läggas 

till: 

 ”ha) lätta företagsfordon (<3,5 ton) som 

används för godstransport”, 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  86 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 3 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I artikel 3 ska följande led läggas till: 

 ”ha) lätta nyttofordon (< 3,5 ton) som 

används för godstransport inom en radie 

av 400 km från den plats där företaget är 

beläget,” 

Or. en 
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Ändringsförslag  87 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (1a) I artikel 4 ska följande led ba läggas 

till: 

 ”ba) lätt nyttofordon: fordon vars 

högsta tillåtna vikt i lastat tillstånd uppgår 

till mellan 2,4 ton och 3,5 ton, som 

används för godstransport,” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  88 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led h – strecksats 2 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (1a) I artikel 4 h ska andra strecksatsen 

ersättas med följande: 

– normal veckovila: en viloperiod om 

minst 45 timmar. 

– normal veckovila: en viloperiod om 

minst 45 timmar; den normala veckovilan 

får inte tas i hytten. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  89 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led r 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

r) icke-kommersiell transport: all 

vägtransport, utom transport för annans 

eller egen räkning, för vilken ingen 

ersättning mottas och som inte genererar 

någon inkomst. 

r) icke-kommersiell transport: all 

vägtransport av passagerare eller gods, 

utom transport för annans eller egen 

räkning, för vilken ingen direkt eller 

indirekt ersättning mottas och som inte 

genererar någon direkt eller indirekt 

inkomst. 

Or. en 

Motivering 

Definitionen förtydligas ytterligare med hänsyn till nya företagsmodeller. 

 

Ändringsförslag  90 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led - ra (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 4 ska följande led läggas 

till: 

 ”ra) hem: förarens registrerade hemvist 

i en medlemsstat.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  91 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led - ra (nytt) 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 4 ska följande led läggas till: 

 ”ra) hem: förarens bostadsort i en 

medlemsstat.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  92 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led - ra (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 4 ska följande led läggas 

till: 

 ”ra) hem: den plats där förarens är 

bosatt.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  93 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led - ra (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 4 ska följande led läggas 

till: 

 ”ra) i hemmet: den plats där föraren är 

bosatt.” 

Or. nl 
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Ändringsförslag  94 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 4 – led - ra (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (2a) I artikel 4 ska följande led ra 

läggas till: 

 (ra) hem: förarens normala hemvist. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  95 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 6.3 ska ersättas med 

följande: 

3. Den sammanlagda körtiden under 

två på varandra följande veckor får inte 

överstiga 90 timmar. 

3. Den sammanlagda körtiden under 

fyra på varandra följande veckor får inte 

överstiga 180 timmar. 

Or. en 

Motivering 

I enlighet med förslaget om att övergå till en referensperiod på fyra veckor föreslås att det 

införs en begränsning att den sammanlagda körtiden inte får överstiga 180 timmar under fyra 

på varandra följande veckor. 

 

Ändringsförslag  96 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 6.3 ska ersättas med 

följande: 

3. Den sammanlagda körtiden under 

två på varandra följande veckor får inte 

överstiga 90 timmar. 

3. Den sammanlagda körtiden under 

fyra på varandra följande veckor får inte 

överstiga 180 timmar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  97 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 6.3 ska ersättas med 

följande: 

3. Den sammanlagda körtiden under 

två på varandra följande veckor får inte 

överstiga 90 timmar. 

3. Den sammanlagda körtiden under 

fyra på varandra följande veckor får inte 

överstiga 180 timmar. 

Or. en 

Motivering 

Den föreslagna ändringen av veckovilan utan omprövning av reglerna om körtider kan inte 

ge den flexibilitet som krävs och möjliggör inte ett utnyttjande av mer flexibla regler i 

praktiken. 

 

Ändringsförslag  98 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 3 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 2a. I artikel 6 ska punkt 3 ersättas med 

följande: 

3. Den sammanlagda körtiden under 

två på varandra följande veckor får inte 

överstiga 90 timmar. 

”3. Den sammanlagda körtiden under 

två på varandra följande veckor får inte 

överstiga 180 timmar.” 

Or. pl 

Motivering 

Det föreslås att man inför en redovisningsperiod på fyra veckor – det är en period som 

registreras på färdskrivaren. Detta kommer att säkerställa kontinuitet i arbetet, effektivare 

tjänsteutövning samt ett mer flexibelt sätt att ta ut regelbunden vila på. 

 

Ändringsförslag  99 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 3 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 6 – punkt 5 – första meningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

En förare ska som ”annat arbete” registrera 

all tid enligt beskrivningen i artikel 4 e och 

all tid som han kör ett fordon som används 

för kommersiella transporter vilka inte 

omfattas av denna förordning samt 

registrera all ”tid då arbetstagaren är 

tillgänglig” enligt definitionen i artikel 3 b 

i direktiv 2002/15/EG, i enlighet med 

artikel 34.5 b iii i förordning (EU) nr 

165/2014. Denna registrering ska göras 

antingen för hand på ett diagramblad, eller 

på en utskrift, eller genom att med 

användning av funktionen manuell 

inmatning föra in uppgifter i färdskrivaren. 

Innan ett fordon börjar användas för 

kommersiella transporter som omfattas av 

denna förordning ska en förare som 

”annat arbete” registrera all tid enligt 

beskrivningen i artikel 4 e och all tid som 

han kört ett fordon som används för 

kommersiella transporter vilka inte 

omfattas av denna förordning samt 

registrera all ”tid då arbetstagaren varit 

tillgänglig” enligt definitionen i artikel 3 b 

i direktiv 2002/15/EG, i enlighet med 

artikel 34.5 b iii i förordning (EU) nr 

165/2014, efter sin senaste veckovila. 

Denna registrering ska göras antingen för 

hand på ett diagramblad, eller på en 
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utskrift, eller genom att med användning av 

funktionen manuell inmatning föra in 

uppgifter i färdskrivaren. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget medför en pragmatisk lösning som innebär att föraren måste registrera alla sina 

aktiviteter i samband med att ett fordon börjar användas som omfattas av 

tillämpningsområdet, vilket kommer att underlätta för förarens efterlevnad av detta krav. 

Förslaget innebär också att kommissionen förslag ändras genom att föraren måste registrera 

annat arbete och sin tillgänglighet enbart sedan den senaste veckovilan. 

 

Ändringsförslag  100 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 7 – punkt 3 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid multibemanning har en förare rätt ta 

en rast på 45 minuter i ett fordon som körs 

av en annan förare, under förutsättning att 

den förare som tar rasten inte har till 

uppgift att bistå den förare som kör 

fordonet. 

Vid multibemanning ska 45 minuter av en 

förares närvarotid i ett rullande fordon 

som körs av en annan förare betraktas som 

en rast. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  101 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 4a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 7 – punkt 3a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (4a) I artikel 7 ska följande punkt 
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läggas till: 

 ”Vid vägtransport av passagerare kan 

föraren välja att ta en rast om minst 

30 minuter, följt av en rast om minst 

15 minuter, fördelade över körtiden, så att 

bestämmelserna i första stycket iakttas.” 

Or. en 

Motivering 

Vid persontransport bör förarna kunna vara mer flexibla när det gäller att ta raster och 

anpassa dessa efter passagerarnas behov, utan att körtiden förlängs eller viloperioder och 

raster förkortas. 

 

Ändringsförslag  102 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led -a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 5 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 -a) Punkt 5 ska ersättas med följande: 

5.  Trots vad som föreskrivs i punkt 2 

skall förare av fordon med 

multibemanning ta en ny dygnsvila är på 

minst nio timmar senast 30 timmar efter 

den föregående dygns‐  eller veckovilan. 

5. Trots vad som föreskrivs i punkt 2 

får förare av fordon som används för 

tillfällig persontransport i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1073/2009 av den 

21 oktober 2009 om gemensamma regler 

för tillträde till den internationella 

marknaden för persontransporter med 

buss högst två gånger per vecka skjuta 

upp sin dygnsvila med en timme, under 

förutsättning att den dygnsvila som tas ut 

efter att undantaget utnyttjats är på minst 

nio timmar. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget syftar till att två gånger per vecka öka förarens tjänstgöringstid till 16 timmar utan 
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att den lagstadgade körtiden överskrids, för att förare bättre ska kunna svara mot särskilda 

behov inom turismsektorn. 

 

Ändringsförslag  103 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”6. Under fyra på varandra följande 

veckor ska en förare ta minst 

 

a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  104 

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

Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”6. Under fyra på varandra följande  
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veckor ska en förare ta minst 

a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. fr 

Motivering 

De nuvarande reglerna för körtid och vilotid är till för att garantera transportsektorns 

attraktionskraft samtidigt som man säkerställer en hög nivå av skydd för transportföretagen. 

 

Ändringsförslag  105 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”6. Under fyra på varandra följande 

veckor ska en förare ta minst 

 

a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. it 
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Ändringsförslag  106 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

6. Under fyra på varandra följande 

veckor ska en förare ta minst 

 

a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b) ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  107 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”6. Under fyra på varandra följande 

veckor ska en förare ta minst 
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a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. en 

 

Ändringsförslag  108 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”6. Under fyra på varandra följande 

veckor ska en förare ta minst 

 

a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. en 

Motivering 

De nya regler som föreslås om att förlänga referensperioden för beräkning av körtider och 

viloperioder från två till fyra veckor kommer att inverka negativt på förarna. Detta kan i 
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praktiken leda till en koncentration av körtiderna under de första tre veckorna i månaden och 

göra att veckovilan förläggs till slutet av månaden. Detta kommer att inverka negativt på 

förarnas balans mellan arbetsliv och privatliv, förarnas trötthetsnivåer och vägsäkerheten. 

 

Ändringsförslag  109 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

(a) I punkt 6 ska första stycket 

ersättas med följande: 

utgår 

”6. Under fyra på varandra följande 

veckor ska en förare ta minst 

 

a) fyra normala veckovilor, eller  

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga.” 

 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  110 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) fyra normala veckovilor, eller a) fyra normala veckovilor, 

Or. en 
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Ändringsförslag  111 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar eller 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  112 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar, eller 

Or. en 

 

Ändringsförslag  113 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) två normala veckovilor om minst b) två normala veckovilor om minst 
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45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar, eller 

Or. en 

 

Ändringsförslag  114 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) två normala veckovilor om minst 

45 timmar och två reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

b) en normal veckovila om minst 

45 timmar och tre reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  115 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) en normal veckovila om minst 45 

timmar och tre reducerade viloperioder 

om minst 24 timmar; 

 vid reducerad veckovila måste föraren ta 

ut differensen mellan den viloperiod som 

tagits ut och 45 timmar som en 

sammanhängande period vid utgången av 

den fjärde veckan efter den vecka under 

vilken den reducerade viloperioden 

avslutats. 

Or. en 
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Motivering 

Förslaget syftar till att göra det enklare att efterleva kraven och ge operatörerna fler 

alternativ att bättre planera transportverksamheten samt ge förarna mer flexibla möjligheter 

till kompensation för en bättre balans mellan arbetslivet och privatlivet. 

 

Ändringsförslag  116 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) en normal veckovila om minst 

45 timmar och tre reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

Or. pl 

Motivering 

Det föreslås att man inför en redovisningsperiod på fyra veckor – det är en period som 

registreras på färdskrivaren. Detta kommer att säkerställa kontinuitet i arbetet, effektivare 

tjänsteutövning samt möjlighet att få längre regelbunden vila på den plats som anges av 

föraren. 

 

Ändringsförslag  117 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) en normal veckovila om minst 

45 timmar och tre reducerade veckovilor 

om minst 24 timmar. 

Or. en 
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Ändringsförslag  118 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1 – led ba (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) en normal veckovila om minst 

45 timmar och tre reducerade viloperioder 

om minst 24 timmar. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  119 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga. 

Vid tillämpning av led b och led ba ska 

reducerade veckovilor kompenseras genom 

en motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den fjärde 

veckan efter veckan i fråga. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  120 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led a 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Vid tillämpning av led b ska reducerade 

veckovilor kompenseras genom en 

motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den tredje 

veckan efter veckan i fråga. 

Vid tillämpning av punkt b och ba ska 

reducerade veckovilor kompenseras genom 

en motsvarande sammanhängande vila som 

ska tas ut före utgången av den fjärde 

veckan efter veckan i fråga. 

Or. pl 

 

Ändringsförslag  121 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led aa (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2a (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) I punkt 6 ska följande stycke 

läggas till: 

 Vid reducerad veckovila måste föraren ta 

ut differensen mellan den viloperiod som 

tagits ut och 45 timmar som en 

sammanhängande period vid utgången av 

den fjärde veckan efter den vecka under 

vilken den reducerade viloperioden 

avslutats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  122 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led aa (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 6b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 aa) Följande punkt ska införas: 
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 ”6b. Förare av fordon som används för 

tillfällig persontransport får undantas 

från kravet på att ta en dygnsvila i en viss 

vecka, under förutsättning att de arbetar 

under högst tolv dygn och denna 

sammanhängande arbetstid föregås av, 

samt följs av, en normal veckovila. Om ett 

fordon används för transporter som sker 

under perioden 22:00–06:00 måste det ha 

fler än en förare eller den körtid som 

avses i artikel 7 måste minskas till tre 

timmar.” 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget skulle göra det möjligt för företag att bättre och mer effektivt kunna 

utnyttja denna viktiga turismrelaterade flexibilitet. 

 

Ändringsförslag  123 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led b 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Varje viloperiod som tas ut som 

kompensation för en reducerad veckovila 

ska omedelbart föregå eller omedelbart 

följa på en normal veckovila på minst 45 

timmar. 

7. Varje vila som tas ut som 

kompensation för en reducerad veckovila 

ska tas ut i samband med en annan 

viloperiod på minst nio timmar. 

Or. en 

Motivering 

Ändringsförslaget syftar till att behålla den nuvarande lydelsen i förordning nr 561/2006, 

vilket ger flexibilitet att ta ut kompensationen i samband med en dygnsvila och reducerad 

veckovila. 
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Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led b 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Varje viloperiod som tas ut som 

kompensation för en reducerad veckovila 

ska omedelbart föregå eller omedelbart 

följa på en normal veckovila på minst 45 

timmar. 

7. Varje viloperiod som tas ut som 

kompensation för en reducerad veckovila 

ska tas ut före eller som en förlängning av 

en normal veckovila på minst 45 timmar 

såsom en sammanhängande viloperiod. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  125 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led ba (nytt)Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (ba) Punkt 8 ska ersättas med följande: 

8. När en förare väljer att göra detta får 

dygnsvila och reducerad veckovila som tas 

annat än på stationeringsorten tillbringas i 

ett fordon, om detta är utrustat med 

ändamålsenliga sovmöjligheter för varje 

förare och fordonet står stilla. 

”8. När en förare väljer att göra detta får 

dygnsvila som tas annat än på 

stationeringsorten tillbringas i ett fordon, 

om detta är utrustat med ändamålsenliga 

sovmöjligheter för varje förare och 

fordonet står stilla.” 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  126 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 
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Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

utgår 

a) som antingen tillhandahålls eller 

betalas av arbetsgivaren, eller 

 

b) i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats. 

 

Or. es 

 

Ändringsförslag  127 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

utgår 

a) som antingen tillhandahålls eller 

betalas av arbetsgivaren, eller 

 

b) i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats. 

 

Or. en 
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Motivering 

I kommissionens förslag tas ingen hänsyn till att tillämpningen av de föreslagna reglerna om 

att vila 45 timmar per vecka i fordonshytten hindras av en bristande tillgång på säkra, 

lämpliga och trygga parkeringsplatser och inkvartering utmed de europeiska vägarna. Vi 

måste definiera vad ”lämplig inkvartering med lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar” innebär, eftersom det enligt databasen IRU TRANSPARK finns 352 

parkeringsplatser för lastbilar i Tyskland, men endast 13 av dessa är både säkra och erbjuder 

inkvartering. 

 

 

Ändringsförslag  128 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila och veckovila på 

mer än 45 timmar som kompensation för 

tidigare reducerad veckovila får inte tas ut i 

fordonet. De ska tas ut på en lämplig 

inkvarteringsplats som är utrustad med en 

lämplig sovplats och sanitära utrymmen. 

8a. Normal veckovila och veckovila på 

mer än 45 timmar som kompensation för 

tidigare reducerad veckovila får tas ut i 

fordonet om fordonet är utrustad med 

lämplig sovinfrastruktur samt på en säker 

och lämpligt utrustad parkeringsplats, 

såvida detta är möjligt. I annat fall ska 

denna vila tas ut på en lämplig 

inkvarteringsplats som är utrustad med en 

lämplig sovplats och sanitära utrymmen. 

 Kommissionen bör stödja och uppmuntra 

medlemsstaterna att bygga säkra och 

lämpligt anpassade parkeringsplatser. 

Två år efter ikraftträdandet av denna 

förordning bör kommissionen utarbeta en 

rapport om kvaliteten och tätheten av 

parkeringsplatser i medlemsstaterna. Om 

kommissionen konstaterar att skicket av 

och antalet parkeringsplatser uppfyller 

den europeiska internationella 

transportsektorns krav, bör den lägga 

fram förslag till lämpliga lagändringar 

om möjligheten att ta ut vila i hytten. 

Or. pl 
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Motivering 

I EU fattas det fortfarande lämpligt anpassade parkeringsplatser. Att sova i en lämpligt 

utrustad hytt är ofta ett bättre alternativ för föraren än att lämna bilen och lasten på en 

osäker plats och ta in på ett hotell av tvivelaktig kvalitet. Det är nödvändigt att stödja 

medlemsstaterna i fråga om investering i säkra och korrekt utrustade parkeringsplatser. 

 

Ändringsförslag  129 

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

Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

8a. Normal veckovila får inte i något 

fall tas i fordonet. Den måste tas i lämplig 

inkvartering, utanför hytten, på en säker 

parkeringsplats, med lämpliga 

sovmöjligheter och sanitära inrättningar, 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  130 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar. 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sanitära inrättningar och optimala 

sovmöjligheter för föraren. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  131 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig och könsneutral 

inkvartering med lämpliga sovmöjligheter 

och sanitära inrättningar, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  132 

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

8a. Reducerad eller normal veckovila 

eller en annan vila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för tidigare 

reducerad veckovila får inte tas i fordonet. 

Sådana vilor ska tas i lämplig inkvartering 

med lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

Or. fr 
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Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – inledningen 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga sovmöjligheter och sanitära 

inrättningar, 

8a. Normal veckovila eller en annan 

vila på mer än 45 timmar som tas ut som 

kompensation för tidigare reducerad 

veckovila får inte tas i fordonet. Sådana 

vilor ska tas i lämplig inkvartering med 

lämpliga privata sovmöjligheter och 

sanitära inrättningar, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  134 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – led a 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

a) som antingen tillhandahålls eller 

betalas av arbetsgivaren, eller 

a) får tas ut i ett fordon under 

förutsättning att fordonet har lämpliga 

sovmöjligheter för varje förare och är 

stillastående inom en lämplig 

viloinrättning, som har ett minimum av 

lämpliga sanitära inrättningar såsom 

dusch och toaletter, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  135 

Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marek Plura, Krzysztof Hetman 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) i hemmet eller på annan av föraren 

utvald privat plats. 

b) på annan av föraren utvald plats. 

Or. pl 

Motivering 

Föraren bör inte tvingas återvända hem. Han bör fritt kunna välja den plats där vilan sker. 

 

Ändringsförslag  136 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) i hemmet eller på annan av föraren 

utvald privat plats. 

b) eller på annan av föraren utvald 

privat plats, 

Or. en 

 

Ändringsförslag  137 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8a – led b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

b) i hemmet eller på annan av föraren 

utvald privat plats. 

b) i förarens hem eller på annan av 

föraren utvald privat plats. 
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Or. it 

 

Ändringsförslag  138 

Georges Bach 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 
kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna kan tillbringa 

en veckovila på mer än 45 timmar som tas 

ut som kompensation för reducerad 

veckovila i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats. Förarens 

arbete ska således organiseras så att den 

tid som tillbringas för hemresa inte 

reducerar förarens veckovila. 

 Föraren ska underrätta transportföretaget 

senast en månad före denna viloperiod 

om den kommer att tas ut på annan plats 

än i förarens hem. Om föraren väljer att 

ta denna vila i hemmet ska 

transportföretaget erbjuda föraren 

möjlighet att återvända hem. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  139 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 
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period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa en veckovila på mer än 

45 timmar som tas ut som kompensation 

för reducerad veckovila i hemmet eller på 

annan av föraren utvald privat plats. Om 

förarna inte har veckovilor på mer än 

45 timmar som tas ut som kompensation 

för reducerad veckovila ska förarna 

kunna tillbringa minst en normal 

veckovila i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats inom varje 

period om tre på varandra följande 

veckor. Förarnas resor till och från 

hemmet ska antingen tillhandahållas eller 

betalas av arbetsgivaren, och förarna ska 

få likvärdig kompensation om en annan 

privat plats har utvalts. Den tid som 

tillbringas för resa till och från hemmet 

eller till och från en privat plats kan inte 

betraktas som vila. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  140 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna efter varje 

period om två på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet eller på annan av 

föraren utvald plats. Föraren ska 

underrätta transportföretaget senast en 

månad före denna viloperiod om den 

kommer att tas på annan plats än 

förarens hem. Om föraren väljer att ta 

denna vila i hemmet ska 

transportföretaget erbjuda föraren 
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möjlighet att återvända hem. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  141 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, på förarens bostadsort. 

 Det faktum att normal veckovila och 

veckovila på mer än 45 timmar som tas ut 

som kompensation för tidigare reducerad 

veckovila på en annan av föraren utvald 

plats, ska bekräftas av förarens 

redogörelse. Mallen för denna 

redogörelse ska fastställas av 

kommissionen. 

Or. pl 

Motivering 

Föraren bör fritt kunna välja den plats där veckovilan tas ut. 

Ändringsförslag  142 

Claude Rolin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 
kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna kan tillbringa 

en veckovila på mer än 45 timmar som tas 

ut som kompensation för reducerad 

veckovila i hemmet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  143 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 
kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna kan tillbringa 

en veckovila på mer än 45 timmar som tas 

ut som kompensation för reducerad 

veckovila i hemmet. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  144 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 
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period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

period om fyra på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i det land där företaget är 

beläget. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  145 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna efter varje 

period om fyra på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i det land där företaget är 

beläget. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget syftar till att ersätta begreppet ”hem” med begreppet ”land där företaget är 

beläget” för att garantera rättslig säkerhet och verkställbarhet genom att kontroller utförs på 

företagen. Genom en förlängd referensperiod på fyra veckor syftar förslaget även till att 

införa en äkta referensperiod på fyra veckor. 

 

Ändringsförslag  146 

Kosma Złotowski, Czesław Hoc, Zdzisław Krasnodębski, Richard Sulík 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om sex på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  147 

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

Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om två på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

Or. fr 

Motivering 

För att säkerställa att förarnas arbetsvillkor är goda men också för att undvika risker med 

koppling till trötthet och osäkerhet på vägarna måste förarna kunna ta en normal veckovila, 

eller en vila på mer än 45 timmar som kompensation för en reducerad veckovila, varannan 

vecka. Detta är den rimliga period som för närvarande är tillämplig i gällande lagstiftning. 

 

Ändringsförslag  148 

Jeroen Lenaers 
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Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet.” 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna kan tillbringa 

en veckovila på mer än 45 timmar som tas 

ut som kompensation för reducerad 

veckovila. i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats.” 

Or. nl 

 

Ändringsförslag  149 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 
kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget har ansvar för 

att organisera förarnas arbete så att förarna 

kan tillbringa minst en veckovila på mer än 

45 timmar som tas ut som kompensation 

för reducerad veckovila i hemmet eller på 

annan av föraren utvald plats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  150 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led c 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8b 
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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna inom varje 

period om tre på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet. 

8b. Transportföretaget ska organisera 

förarnas arbete så att förarna efter varje 

period om fyra på varandra följande veckor 

kan tillbringa minst en normal veckovila, 

eller en veckovila på mer än 45 timmar 

som tas ut som kompensation för reducerad 

veckovila, i hemmet eller på annan av 

föraren utvald privat plats. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  151 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led ca (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (ca) I artikel 8 ska följande punkt 

införas: 

 ”8c. Punkt 8a i denna artikel ska inte 

tillämpas när den normala veckovilan, 

den reducerade veckovilan och annan vila 

som varar i mer än 45 timmar, som tas ut 

som kompensation för tidigare reducerad 

veckovila, tas på platser som uppfyller 

kraven som fastställts av kommissionen 

genom delegerade akter, förutsatt att 

fordonet står stilla och är utrustat med 

ändamålsenliga sovmöjligheter för varje 

förare. 

 Dessa delegerade akter ska inkludera 

egenskaperna för rastplatser som 

garanterar förarnas vila och samtidigt 

även skydd av fordon och godset som 

transporteras.” 

Or. it 
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Ändringsförslag  152 

Ádám Kósa, Andor Deli, Csaba Sógor 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led ca (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Följande punkt ska införas: 

 ”8c. Dygnsvila och veckovila (både 

normal och reducerad) som tas ut på 

annan plats än på stationeringsorten får 

tillbringas i ett fordon, om detta är 

utrustat med ändamålsenliga 

sovmöjligheter för varje förare och 

fordonet står stilla.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  153 

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

Robert Rochefort 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led ca (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 8c (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Följande punkt ska införas: 

 ”8c. Medlemsstaterna ska överlämna 

en årlig rapport till kommissionen om 

tillgängligheten till lämpliga 

viloinrättningar för förare och säkra 

parkeringsplatser inom deras nationella 

territorium, från och med den dag då 

denna förordning träder i kraft. 

Kommissionen ska genom 

genomförandeakter införa en gemensam 

standard för medlemsstaternas 

rapportering.” 

Or. en 
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Ändringsförslag  154 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 5 – led cb (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 8 – punkt 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) Följande punkt ska läggas till: 

 ”9a. Genom undantag från punkterna 

6, 7 och 8b ska en förare av fordon som 

används för tillfällig persontransport i 

genomsnitt ta en veckovila på 45 timmar 

per vecka, beräknat för en referensperiod 

på upp till 13 veckor. En veckovila på 

minst 24 timmar ska tas ut varje vecka. 

Vid tillämpning av undantaget får 

förarens totala körtid under en period om 

fyra veckor inte överskrida 160 timmar 

inom referensperioden på 13 veckor.” 

Or. en 

Motivering 

Den flexibilitet som föreslås skulle göra det möjligt före företagen att tillhandahålla en jämn 

service till kunderna, samtidigt som man förhindrar onödiga reseavbrott inom 

turismbranschen. 

 

Ändringsförslag  155 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 9 – punkt 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

9. Utan hinder av artikel 8 får en 

förare som medföljer ett fordon som 

transporteras med färja eller järnväg och 

9. Utan hinder av artikel 8 får en 

förare som medföljer ett fordon som 

transporteras med färja eller järnväg och 
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som tar ut normal dygnsvila eller 

reducerad veckovila avbryta viloperioden 

högst två gånger och ägna sig åt andra 

aktiviteter i totalt högst en timme. Under 

den normala dygnsvilan eller reducerade 

veckovilan ska föraren ha tillgång till en 

sovbrits eller liggplats avsedd för denne. 

som tar ut normal dygnsvila eller veckovila 

avbryta viloperioden högst två gånger och 

ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst 

en timme. Under den normala dygnsvilan 

eller veckovilan ska föraren ha tillgång till 

en sovbrits eller liggplats avsedd för denne. 

Or. en 

Motivering 

Utan hinder av artikel 8 får en förare som medföljer ett fordon som transporteras med färja 

eller tåg och som tar ut normal dygnsvila eller veckovila avbryta viloperioden högst två 

gånger och ägna sig åt andra aktiviteter i totalt högst en timme. Under den normala 

dygnsvilan eller veckovilan ska föraren ha tillgång till en sovbrits eller liggplats avsedd för 

denne. 

 

Ändringsförslag  156 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (6a) Artikel 10.1 ska ersättas med 

följande: 

1.  Transportföretagets betalning till 

förare som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd, om betalningen är av sådan 

art att den utgör en fara för 

trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till 

överträdelse av denna förordning. 

1. Transportföretagets betalning till 

förare som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd. 

Or. en 
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Ändringsförslag  157 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (6a) Artikel 10.1 ska ersättas med 

följande: 

1.  Transportföretagets betalning till 

förare som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd, om betalningen är av sådan 

art att den utgör en fara för 

trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till 

överträdelse av denna förordning. 

1.  Transportföretagets betalning till 

förare som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av snabb leverans, 

tillryggalagda sträckor och/eller 

transporterad godsmängd. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  158 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (6a) Artikel 10, punkt 1, ska ersättas 

av: 

1. Transportföretagets betalning till förare 

som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd, om betalningen är av sådan 

”1. Transportföretagets betalning till förare 

som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd.” 
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art att den utgör en fara för 

trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till 

överträdelse av denna förordning. 

Or. nl 

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

Ändringsförslag  159 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 10 – punkt 1 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 6a) I artikel 10 ska punkt 1 ersättas 

med följande: 

1.  Transportföretagets betalning till 

förare som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd, om betalningen är av sådan 

art att den utgör en fara för 

trafiksäkerheten och/eller uppmuntrar till 

överträdelse av denna förordning. 

”1.  Transportföretagets betalning till 

förare som är anställda eller som står till 

företagets förfogande får inte, även om det 

sker i form av bonus eller lönetillägg, 

beräknas på grundval av tillryggalagda 

sträckor och/eller transporterad 

godsmängd.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  160 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 6a (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 10 – punkt 1a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (6a) I artikel 10 ska följande punkt läggas 

till: 
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 1a. Medlemsstaterna ska fastställa 

proportionerliga och avskräckande 

sanktioner för alla företag som bryter mot 

punkt 1. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  161 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är förenligt med trafiksäkerheten, 

får föraren avvika från artikel 8.2 och 

artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en 

lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för 

dygns- eller veckovila på denna plats. En 

sådan avvikelse får inte resultera i att den 

dagliga körtiden eller körtiden per vecka 

överskrids eller till att dygns- eller 

veckovilan förkortas. Föraren ska ange 

skälen för en sådan avvikelse för hand på 

ett färdskrivardiagramblad eller på en 

utskrift från färdskrivaren eller i sin 

tjänstgöringslista senast vid framkomsten 

till den lämpliga inkvarteringen. 

Om det är förenligt med trafiksäkerheten, 

får föraren avvika från artikel 8.2 och 

artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en 

lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för 

dygns- eller veckovila på denna plats. En 

sådan avvikelse får inte resultera i att den 

dagliga körtiden eller körtiden per vecka 

överskrids eller till att dygns- eller 

veckovilan förkortas. Den dagliga körtiden 

får dock förlängas med två timmar om 

körperioden omedelbart följs av en 

sammanhängande viloperiod på minst 

45 timmar. En sådan förlängning av den 

dagliga körtiden bör ligga inom gränsen 

för högsta sammanlagda körtid. Föraren 

ska ange skälen för en sådan avvikelse för 

hand på ett färdskrivardiagramblad eller på 

en utskrift från färdskrivaren eller i sin 

tjänstgöringslista senast vid framkomsten 

till den lämpliga inkvarteringen. 

Or. en 

Motivering 

Förslaget syftar till att införa en begränsad och tydligt beskriven förlängning av den dagliga 

körtiden för förare av fordon som används för persontransport (inom turism) och 

godstransport, för att de ska kunna nå en lämplig inkvartering utan att den högsta tillåtna 

körtiden per vecka eller den sammanlagda körtiden överskrids, med tillämpning inom hela 
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EU. Detta skulle göra det möjligt för förarna att nå sina hem, eller om det rör sig om 

transport av turister att köra dessa till hotellet. 

 

Ändringsförslag  162 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är förenligt med trafiksäkerheten, 

får föraren avvika från artikel 8.2 och 

artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en 

lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för 

dygns- eller veckovila på denna plats. En 

sådan avvikelse får inte resultera i att den 

dagliga körtiden eller körtiden per vecka 

överskrids eller till att dygns- eller 

veckovilan förkortas. Föraren ska ange 

skälen för en sådan avvikelse för hand på 

ett färdskrivardiagramblad eller på en 

utskrift från färdskrivaren eller i sin 

tjänstgöringslista senast vid framkomsten 

till den lämpliga inkvarteringen. 

Föraren får avvika från artikel 8.2 och 

artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en 

lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för 

dygns- eller veckovila på denna plats. En 

sådan avvikelse får inte resultera i att den 

dagliga körtiden eller körtiden per vecka 

överskrids eller till att dygns- eller 

veckovilan förkortas. Föraren ska ange 

skälen för en sådan avvikelse för hand på 

ett färdskrivardiagramblad eller på en 

utskrift från färdskrivaren eller i sin 

tjänstgöringslista senast vid framkomsten 

till den lämpliga inkvarteringen. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  163 

Verónica Lope Fontagné 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 7 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 12 – punkt 2 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

Om det är förenligt med trafiksäkerheten, 

får föraren avvika från artikel 8.2 och 

artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en 

lämplig inkvartering enligt artikel 8.8a för 

Om det är förenligt med trafiksäkerheten, 

får föraren avvika från artikel 8.2 och 

artikel 8.6 andra stycket för att kunna nå en 

lämplig inkvartering eller parkeringsplats 
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dygns- eller veckovila på denna plats. En 

sådan avvikelse får inte resultera i att den 

dagliga körtiden eller körtiden per vecka 

överskrids eller till att dygns- eller 

veckovilan förkortas. Föraren ska ange 

skälen för en sådan avvikelse för hand på 

ett färdskrivardiagramblad eller på en 

utskrift från färdskrivaren eller i sin 

tjänstgöringslista senast vid framkomsten 

till den lämpliga inkvarteringen. 

där föraren kan vila enligt artikel 8.8. En 

sådan avvikelse får inte resultera i att den 

dagliga körtiden eller körtiden per vecka 

överskrids eller till att dygns- eller 

veckovilan förkortas. Föraren ska ange 

skälen för en sådan avvikelse för hand på 

ett färdskrivardiagramblad eller på en 

utskrift från färdskrivaren eller i sin 

tjänstgöringslista senast vid framkomsten 

till den lämpliga inkvarteringen. 

Or. es 

Ändringsförslag  164 

Georgi Pirinski 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led ba (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 22 – punkt 2a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ba) Följande punkt 2a ska införas: 

 ”2a. Vid tillämpning av artikel 22.2 c 

ska kommissionen utarbeta och genom en 

akt anta gemensamma kriterier för 

riskbedömning och en värderingsram som 

ska tillämpas på alla transportföretag som 

är belägna i en medlemsstat.” 

Or. en 

 

Ändringsförslag  165 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led ca (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 22 – punkt 4a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 ca) Följande punkt ska läggas till: 

 ”4a. För att garantera att unionens alla 
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regler för mobila arbetstagare genomförs 

på ett rättvist, enkelt och effektivt sätt ska 

en europeisk arbetsmyndighet ansvara för 

att kontrollera och verkställa reglerna. 

Denna myndighet ska tillhandahålla 

operativt och rättsligt stöd till 

medlemsstaterna, arbetsmarknadens 

parter och arbetstagarna för att verkställa 

sociallagstiftningen och utföra kontroller 

inom unionen. 

 Den europeiska arbetsmyndigheten ska 

ansvara för att övervaka och ge åtkomst 

till de uppgifter som finns i de nationella 

elektroniska registren.” 

Or. en 

Motivering 

Verkställandet av detta direktiv bör falla inom behörighetsområdet för den nya europeiska 

arbetsmyndighet som Jean-Claude Junker nämnde i sitt tal om tillståndet i unionen 2017 och 

som beräknas inrättas i slutet av 2018.  

 

Ändringsförslag  166 

Karima Delli 

 

Förslag till förordning 

Artikel 1 – stycke 1 – led 11 – led cb (nytt) 

Förordning (EG) nr 561/2006 

Artikel 22 – punkt 4b (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 cb) Följande punkt ska läggas till: 

 ”4b. En unionsförteckning över 

vägtransportföretag som inte uppfyller de 

relevanta rättsliga kraven bör 

offentliggöras i syfte att garantera mesta 

möjliga transparens. 

Unionsförteckningen ska bygga på 

gemensamma kriterier som utvecklats på 

unionsnivå och ses över varje år av den 

europeiska arbetsmyndigheten. 

Vägtransportföretag som står med i 

unionsförteckningen ska beläggas med ett 
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verksamhetsförbud som ska gälla i alla 

medlemsstaterna. I undantagsfall får 

medlemsstaterna vidta ensidiga åtgärder. 

I ett nödläge eller om en medlemsstat 

ställs inför ett oförutsett säkerhetsproblem 

ska den ha möjlighet att omedelbart 

utfärda ett verksamhetsförbud för sitt eget 

territorium.” 

Or. en 

Motivering 

Luftfartssektorn har en global svart lista över flygbolag som inte uppfyller 

säkerhetsnormerna. Företagen i denna lista förbjuds att bedriva verksamhet så länge de står 

med i den. Mot bakgrund av att efterlevnaden av reglerna inom vägtransportsektorn är nära 

kopplad till vägsäkerheten bör en liknande lista införas så snart som möjligt och höra till 

behörighetsområdet för den europeiska arbetsmyndighet som ska inrättas. 

 

Ändringsförslag  167 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) 165/2014 

Artikel 2 – punkt 2 – led ha (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 2, punkt 2 ska följande led 

läggas till: 

 ”ha. smart färdskrivare: en digital 

färdskrivare som använder en tjänst för 

positionsbestämning baserad på ett system 

för satellitnavigering (GNSS) som 

automatiskt fastställer positionen i 

enlighet med denna förordning.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  168 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1a (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 2 – punkt 2 – led hb (nytt) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 -1a I artikel 2, punkt 2 ska följande led 

läggas till: 

 ”Hb. GNSS-databasen för vägtransport: 

en onlineplattform som samlar alla 

uppgifter som överförs av smarta 

färdskrivare vid tillämpningen av denna 

förordning.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  169 

Dominique Martin, Joëlle Mélin 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – led 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med 

följande: 

4. Femton år efter att krav på 

färdskrivare införts för nyregistrerade 

fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska 

fordon som används i en annan 

medlemsstat än registreringsmedlemsstaten 

vara utrustade med en sådan färdskrivare. 

4. Efter det att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare. 

Or. fr 

 

Ändringsförslag  170 

Ivo Belet, Claude Rolin, Tom Vandenkendelaere 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 
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Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 3.4 ersättas med följande: 

4. Femton år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare. 

4. Inom sex månader efter att krav på 

färdskrivare införts för nyregistrerade 

fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska 

fordon som används i en annan 

medlemsstat än registreringsmedlemsstaten 

vara utrustade med en sådan färdskrivare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  171 

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

João Pimenta Lopes 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 3.4 ersättas med följande: 

4. Femton år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare. 

4. Senast den 1 januari 2020 ska 

färdskrivare ha införts för nyregistrerade 

fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 och 

fordon som används i en annan 

medlemsstat än registreringsmedlemsstaten 

ska vara utrustade med en sådan 

färdskrivare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  172 

Jeroen Lenaers 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – punkt 4 
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Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 3, punkt 4, ska ersättas av: 

”4. Femton år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare.” 

”4. Inom sex månader efter att krav på 

färdskrivare införts för nyregistrerade 

fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska alla 

fordon som används i en annan 

medlemsstat än registreringsmedlemsstaten 

vara utrustade med en digital färdskrivare.” 

Or. nl 

Ändringsförslag  173 

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

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

Rory Palmer 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) Artikel 3.4 ersättas med följande: 

4. Femton år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare. 

4. Sex månader efter att krav på 

färdskrivare införts för nyregistrerade 

fordon enligt artiklarna 8, 9 och 10 ska 

fordon som används i en annan 

medlemsstat än registreringsmedlemsstaten 

vara utrustade med en sådan färdskrivare. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  174 

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

Franck Proust, Renaud Muselier 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1 (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – punkt 4 



 

PE616.837v01-00 88/95 AM\1144455SV.docx 

SV 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (-1) I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med 

följande:  

4. Femton år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare. 

”4. Fordon som används för godstransport 

och som används i en annan medlemsstat 

än registreringsmedlemsstaten måste vara 

utrustade med en smart färdskrivare inom 

fyra år efter införandet av skyldigheten att 

ha en sådan färdskrivare. 

Or. fr 

Motivering 

För att förbättra kontrollernas effektivitet, säkerställa en god tillämpning av de sociala 

bestämmelser som gäller och garantera en hög nivå av skydd för transportföretagen måste 

man skynda på införandet av smarta färdskrivare i samtliga fordon som används för 

godstransport. 

Ändringsförslag  175 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led -1b (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 3 – punkt 4 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1ter. I artikel 3 ska punkt 4 ersättas med 

följande: 

4. Femton år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare. 

”4. Två år efter att krav på färdskrivare 

införts för nyregistrerade fordon enligt 

artiklarna 8, 9 och 10 ska fordon som 

används i en annan medlemsstat än 

registreringsmedlemsstaten vara utrustade 

med en sådan färdskrivare.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  176 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1a (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 9a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1a. Följande artikel ska läggas till: 

 ”Artikel 9a 

 1. Utöver informationsutbytet enligt 

artikel 9, ska transportföretagen se till att 

alla de uppgifter som avses i artiklarna 

4.3 och 8.1 automatiskt överförs i realtid 

via säkra kommunikationskanaler från 

den smarta färdskrivaren till GNSS-

databasen för vägtransport i enlighet med 

artikel 33a. 

 2. De överförda uppgifterna ska lagras 

och användas i enlighet med artikel 33a.” 

Or. it 

 

Ändringsförslag  177 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 1b (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 33a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 1b. Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 33a 

 GNSS-databasen för vägtransport 

 1. För att underlätta informationsutbytet 

och samarbetet mellan de behöriga 

myndigheter i medlemsstaterna som 

genomför eller upprätthåller 

unionsrättsakterna i artikel 7.1, ska 

kommissionen upprätta och administrera 

en GNSS-databas som innehåller 

uppgifter om transporter och 

föraraktivitet som överlämnats i enlighet 
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med artikel 9a. Kommissionen ska 

säkerställa kopplingen av denna databas 

med meddelandesystemet TACHOnet i 

enlighet med artikel 31, med 

informationssystemet för den inre 

marknaden (IMI) som fastställs i 

förordning (EU) nr 1024/2012 och 

registren som fastställs i förordning (EG) 

nr 1071/2009. 

 2. Inom 18 månader från ikraftträdandet 

av denna förordning ska kommissionen 

anta delegerade akter enligt artikel 41a i 

syfte att integrera denna förordning och 

fastställa normerna och egenskaperna för 

GNSS-databasen för vägtransport, samt 

villkoren för dess användning, garanterad 

arkivering av överförda data och 

konsultation av dessa i realtid av behöriga 

kontrollmyndigheter, interoperabilitet av 

GNSS-databasen för vägtransport med 

system och register som fastställs i 

paragraf 1, och ett system för dataanalys 

och automatiska meddelanden vid 

eventuella överträdelser av förordning 

(EG) nr 561/2006, förordning (EU) 

nr 165/2014, direktiv 2002/15/EG, 

avseende förordning (EG) nr 1071/2009 

och nr 1072/2009, direktiv 92/106/EEG 

och direktiv [om utstationering av förare]. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  178 

Martina Dlabajová, António Marinho e Pinto, Enrique Calvet Chambon 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 34 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Föraren ska vid ankomsten till den 

lämpliga platsen att stanna på i 

färdskrivaren föra in symbolerna för de 

länder där den dagliga arbetsperioden 

7. Föraren ska vid ankomsten till den 

lämpliga platsen att stanna på i 

färdskrivaren föra in symbolerna för de 

länder där den dagliga arbetsperioden 
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påbörjas respektive avslutas samt var och 

när föraren har passerat en gräns med 

fordonet. Medlemsstater får ålägga förare 

av fordon som utför transporter inom deras 

territorium att lägga till mer detaljerade 

geografiska upplysningar till symbolen för 

landet, förutsatt att dessa medlemsstater 

har underrättat kommissionen om dessa 

detaljerade geografiska upplysningar före 

den 1 april 1998. 

påbörjas respektive avslutas. 

Medlemsstater får ålägga förare av fordon 

som utför transporter inom deras 

territorium att lägga till mer detaljerade 

geografiska upplysningar till symbolen för 

landet, förutsatt att dessa medlemsstater 

har underrättat kommissionen om dessa 

detaljerade geografiska upplysningar före 

den 1 april 1998. 

 Från och med den dag då 

artiklarna 8, 9 och 10 träder i kraft, som 

kräver att färdskrivare som införs för 

första gången den 15 juni 2019 eller efter 

detta datum måste vara smarta 

färdskrivare, vilket även ger möjlighet till 

automatisk registrering av gränspassager, 

ska förarna vid ankomsten till den först 

planerade platsen att stanna på i den 

digitala färdskrivaren föra in symbolerna 

för de länder där den dagliga 

arbetsperioden påbörjas respektive 

avslutas samt var och när föraren har 

passerat en gräns med fordonet. 

Or. en 

Motivering 

Detta syftar till att undvika praktiska problem, exempelvis vid persontransport där 

passagerarna kommer att behöva vänta tills en lämplig plats har hittats och landskoden har 

förts in. 

 

Ändringsförslag  179 

Emilian Pavel, Claudia Țapardel 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 34 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Föraren ska vid ankomsten till den 

lämpliga platsen att stanna på i 

färdskrivaren föra in symbolerna för de 

7. Föraren ska vid ankomsten till den 

först planerade platsen att stanna på i 

färdskrivaren föra in symbolerna för de 
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länder där den dagliga arbetsperioden 

påbörjas respektive avslutas samt var och 

när föraren har passerat en gräns med 

fordonet. Medlemsstater får ålägga förare 

av fordon som utför transporter inom deras 

territorium att lägga till mer detaljerade 

geografiska upplysningar till symbolen för 

landet, förutsatt att dessa medlemsstater 

har underrättat kommissionen om dessa 

detaljerade geografiska upplysningar före 

den 1 april 1998. 

länder där den dagliga arbetsperioden 

påbörjas respektive avslutas samt var och 

när föraren har passerat en gräns med 

fordonet. Medlemsstater får ålägga förare 

av fordon som utför transporter inom deras 

territorium att lägga till mer detaljerade 

geografiska upplysningar till symbolen för 

landet, förutsatt att dessa medlemsstater 

har underrättat kommissionen om dessa 

detaljerade geografiska upplysningar före 

den 1 april 1998. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  180 

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

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 34 – punkt 7 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

7. Föraren ska i den digitala 

färdskrivaren föra in symbolerna för de 

länder där den dagliga arbetsperioden 

påbörjas respektive avslutas. Föraren ska 

vid ankomsten till en lämplig plats att 

stanna på i färdskrivaren föra in var och 

när föraren har passerat en gräns med 

fordonet. Medlemsstater får ålägga förare 

av fordon som utför transporter inom deras 

territorium att lägga till mer detaljerade 

geografiska upplysningar till symbolen för 

landet, förutsatt att dessa medlemsstater 

har underrättat kommissionen om dessa 

detaljerade geografiska upplysningar före 

den 1 april 1998. 

7. Föraren ska i den digitala 

färdskrivaren föra in symbolerna för de 

länder där den dagliga arbetsperioden 

påbörjas respektive avslutas. Föraren ska 

vid ankomsten till första tillgängliga plats 

att stanna på i färdskrivaren föra in var och 

när föraren har passerat en gräns med 

fordonet. Medlemsstater får ålägga förare 

av fordon som utför transporter inom deras 

territorium att lägga till mer detaljerade 

geografiska upplysningar till symbolen för 

landet, förutsatt att dessa medlemsstater 

har underrättat kommissionen om dessa 

detaljerade geografiska upplysningar före 

den 1 april 1998. 

Or. it 

 

Ändringsförslag  181 

Rosa D'Amato, Daniela Aiuto, Laura Agea, Tiziana Beghin 
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Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 41a (ny) 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. Följande artikel ska införas: 

 ”Artikel 41a 

 Utövande av delegering 

 1. Befogenheten att anta delegerade akter 

ges till kommissionen med förbehåll för 

de villkor som anges i denna artikel. 

 2. Den befogenhet att anta delegerade 

akter som avses i artikel 33a.5 ska ges till 

kommissionen för en period på fem år 

från och med den [den dag då denna 

förordning träder i kraft]. Kommissionen 

ska utarbeta en rapport om delegeringen 

av befogenhet senast nio månader före 

utgången av perioden på fem år. 

Delegeringen av befogenhet ska genom 

tyst medgivande förlängas med perioder 

av samma längd, såvida inte 

Europaparlamentet eller rådet motsätter 

sig en sådan förlängning senast tre 

månader före utgången av perioden i 

fråga. 

 3. Den delegering av befogenhet som 

avses i artikel 33a.5 får när som helst 

återkallas av Europaparlamentet eller 

rådet. Ett beslut om återkallelse innebär 

att delegeringen av den befogenhet som 

anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet 

får verkan dagen efter det att det 

offentliggörs i Europeiska unionens 

officiella tidning eller vid ett senare i 

beslutet angivet datum. Det påverkar inte 

giltigheten av delegerade akter som redan 

har trätt i kraft. 

 4. Innan kommissionen antar en 

delegerad akt, ska den samråda med 

experter som utsetts av varje medlemsstat 

i enlighet med principerna i det 

interinstitutionella avtalet om bättre 

lagstiftning av den 13 april 2016. 
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 5. Så snart kommissionen antar en 

delegerad akt ska den samtidigt delge 

Europaparlamentet och rådet denna. 

 6. En delegerad akt som antas enligt 

artikel 33a.5 ska träda i kraft endast om 

varken Europaparlamentet eller rådet har 

gjort invändningar mot den delegerade 

akten inom en period på [två månader] 

från den dag då akten delgavs 

Europaparlamentet och rådet, eller om 

både Europaparlamentet och rådet, före 

utgången av den perioden, har 

underrättat kommissionen om att de inte 

kommer att invända. Denna period ska 

förlängas med två månader på 

Europaparlamentets eller rådets initiativ.” 

Or. it 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2a (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 36 – punkt 1 – led i 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2a) Artikel 36.1 i ska ersättas med 

följande: 

i) Diagramblad för innevarande dag och de 

diagramblad som föraren har använt under 

de föregående 28 dagarna. 

i) Diagramblad för innevarande dag och de 

diagramblad som föraren har använt under 

de föregående 56 dagarna. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  183 

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

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

Rory Palmer 

 



 

AM\1144455SV.docx 95/95 PE616.837v01-00 

 SV 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2b (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 36 – punkt 1 – led iii 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 (2b) Artikel 36.1 iii ska ersättas med 

följande: 

iii) Registreringar som gjorts för hand och 

utskrifter som gjorts under innevarande dag 

och de föregående 28 dagarna i enlighet 

med denna förordning och förordning (EG) 

nr 561/2006. 

Registreringar som gjorts för hand och 

utskrifter som gjorts under innevarande dag 

och de föregående 56 dagarna i enlighet 

med denna förordning och förordning (EG) 

nr 561/2006. 

Or. en 

 

Ändringsförslag  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 

 

Förslag till förordning 

Artikel 2 – stycke 1 – led 2c (nytt) 

Förordning (EU) nr 165/2014 

Artikel 36 – punkt 2 – led ii 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 Artikel 2c 

 Artikel 36.2 ii ska ersättas med följande: 

ii) Registreringar som gjorts för hand och 

utskrifter som gjorts under innevarande dag 

och de föregående 28 dagarna i enlighet 

med denna förordning och förordning (EG) 

nr 561/2006. 

Registreringar som gjorts för hand och 

utskrifter som gjorts under innevarande dag 

och de föregående 56 dagarna i enlighet 

med denna förordning och förordning (EG) 

nr 561/2006. 

Or. en 

 


