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22.6.2018 A8-0205/80 

Ændringsforslag  80 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 1 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Oprettelsen af en Europæisk 

Arbejdsmarkedsmyndighed vil kunne 

spille en vigtig rolle i håndhævelsen af de 

bestemmelser, der er fastsat i denne 

forordning, navnlig ved at hjælpe 

medlemsstaterne med at samordne 

kontrolbesøg, udveksling af data og bedste 

praksis samt uddannelse af inspektører. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/81 

Ændringsforslag  81 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 5 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Der er væsentlig forskel på 

godstransport og personbefordring. 

Førere af rutebiler eller busser er i tæt 

kontakt med deres passagerer og bør 

kunne være mere fleksible med hensyn til 

at holde pauser uden at udvide køretiden 

eller skære ned på hviletider og pauser. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/82 

Ændringsforslag  82 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 6 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. De gældende 

krav om regulær ugentlig hviletid 

forlænger disse perioder unødigt. Det er 

derfor ønskværdigt, at bestemmelsen om 

regulær ugentlig hviletid tilpasses på en 

sådan måde, at det er nemmere for førere at 

udføre transporter i overensstemmelse med 

reglerne og samtidig nå hjem til deres 

bopæl for at afholde den regulære 

ugentlige hviletid, og at de bliver fuldt 

kompenseret for alle reducerede ugentlig 

hviletidsperioder. Det er også nødvendigt 

at sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange. 

(6) Førere, som udfører lange 

internationale transporter, tilbringer lange 

perioder væk fra egen bopæl. Det er derfor 

ønskværdigt, at anvendelse af 

bestemmelsen om regulær ugentlig hviletid 

håndhæves på en sådan måde, at det er 

nemmere for førere at udføre transporter i 

overensstemmelse med reglerne og 

samtidig nå hjem til deres bopæl for at 

afholde den regulære ugentlige hviletid, og 

at de bliver fuldt kompenseret for alle 

reducerede ugentlig hviletidsperioder. For 

at skabe sikre og ordentlige 

arbejdsbetingelser er det nødvendigt at 

sørge for, at operatørerne organiserer 

førernes arbejde, således at disse perioder 

væk fra egen bopæl ikke er overdrevent 

lange, og at førerne får mulighed for 

regelmæssigt at vende tilbage til deres 

bopæl og kan tilbringe deres hviletid 

under ordentlige forhold i fysiske rammer 

af god kvalitet. Vælger en fører at 

tilbringe hviletiden på egen bopæl, bør 

transportvirksomheden stille finansielle 

eller praktiske midler til rådighed, så 

føreren kan vende hjem til sin bopæl. 

Desuden bør hjemrejsens varighed ikke 
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tages i betragtning ved beregningen af 

hviletidens længde. Vælger en fører at 

tilbringe hviletiden et andet sted end på 

sin bopæl, bør dette ikke tages i 

betragtning i forbindelse med 

beregningen af førerens ret til 

rejsegodtgørelse. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/83 

Ændringsforslag  83 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Dette 

krav bør derfor præciseres for at sikre, at 

førerne får stillet egnet indkvartering til 

rådighed i forbindelse med deres regulære 

ugentlige hviletid, når disse ikke holdes på 

bopælen. 

(7) Medlemsstaterne fortolker og 

gennemfører kravene om ugentlig hviletid 

forskelligt for så vidt angår det sted, hvor 

den ugentlige hviletid skal holdes. Med 

henblik på at sørge for, at førerne har 

gode arbejdsbetingelser og 

sikkerhedsmæssige forhold, bør dette krav 

derfor præciseres for at sikre, at førerne får 

stillet indkvartering, som er af god kvalitet 

og kønsneutral, eller et andet sted, som 

vælges af føreren og betales af 

arbejdsgiveren, til rådighed i forbindelse 

med deres regulære ugentlige hviletider, 

når disse ikke holdes på bopælen. 

Medlemsstaterne bør sikre, at der er 

tilstrækkeligt mange sikre 

parkeringsområder, som er tilpasset 

førernes behov. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/84 

Ændringsforslag  84 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 7 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (7a) Vejtransporter i Unionen omfatter 

i mange tilfælde transport med færge eller 

med jernbane på en del af strækningen. 

Der bør derfor fastsættes klare og 

hensigtsmæssige regler for hviletider og 

pauser under sådanne transporter. 

Or. en 

Begrundelse 

Der bør indføres undtagelser med hensyn til ugentlige hviletider i forbindelse med lange 

transporter med færge eller tog, primært hvad angår EU's yderliggende områder. 
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22.6.2018 A8-0205/85 

Ændringsforslag  85 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11b) Anvendelsen af lette 

erhvervskøretøjer til varetransport er i 

tiltagende og giver anledning til illoyal 

konkurrence og forskelle i anvendelsen af 

forordning (EF) 561/2006, hvilket 

medfører uensartede arbejdsvilkår og går 

ud over færdselssikkerheden. Med henblik 

på at forbedre trafiksikkerheden og 

førernes arbejdsvilkår bør 

anvendelsesområdet for forordning (EF) 

nr. 561/2006 derfor udvides til at omfatte 

lette erhvervskøretøjer, som bruges til 

varetransport, medmindre køretøjet 

anvendes for virksomhedens eller 

førerens egen regning, eller såfremt 

kørsel ikke udgør hovedaktiviteten for 

føreren af køretøjet. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/86 

Ændringsforslag  86 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 c (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11c) For at sikre ordentlige sundheds- 

og sikkerhedsstandarder for førerne er det 

nødvendigt at etablere eller modernisere 

sikre parkeringsområder, ordentlige 

sanitære faciliteter og 

indkvarteringsmuligheder af god kvalitet. 

Der bør forefindes et tilstrækkeligt 

netværk af parkeringspladser inden for 

Unionen. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/87 

Ændringsforslag  87 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Betragtning 11 d (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11d) Europa-Parlamentet berørte i sin 

beslutning af 9. september 2015 om 

gennemførelsen af hvidbogen om 

transport fra 2011: status og vejen frem 

mod bæredygtig mobilitet oprettelsen af et 

europæisk vejagentur, der skulle sikre 

korrekt gennemførelse af EU-retten og 

fremme standardisering i alle 

medlemsstater. 

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/88 

Ændringsforslag  88 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 2 – stk. 1 – litra a 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

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

således: 

a) godstransport med et køretøj, hvis 

største tilladte totalvægt inklusive 

påhængsvogn eller sættevogn overstiger 

3,5 ton 

"a) godstransport "  

Or. en 
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22.6.2018 A8-0205/89 

Ændringsforslag  89 

Marita Ulvskog 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

 

Betænkning A8-0205/2018 

Wim van de Camp 

Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår 

minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og 

ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af 

takografer 

COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD) 

Forslag til forordning 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 

Forordning (EF) nr. 561/2006 

Artikel 3 – litra h 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer, der benyttes til ikke-

erhvervsmæssig varetransport 

h) køretøjer eller en kombination af 

køretøjer med en største tilladt totalvægt 

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

erhvervsmæssig varetransport 

Or. en 

 

 


