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22.3.2019 A8-0205/327

Ændringsforslag 327
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0205/2018
Wim van de Camp
Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af 
takografer
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8a – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) på bopælen eller på en anden 
privat beliggenhed, der vælges af føreren.

b) på en anden beliggenhed, der 
vælges af føreren.

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/328

Ændringsforslag 328
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0205/2018
Wim van de Camp
Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af 
takografer
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 – litra c
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 8 – stk. 8b – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b. Vejtransportvirksomheden 
organiserer førerens arbejde, således at 
føreren kan tilbringe mindst én regulær 
ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 
mere end 45 timer, der tages som 
kompensation for reduceret ugentlig 
hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 
hinanden følgende uger.

8b. Vejtransportvirksomheden 
organiserer førerens arbejde, således at 
føreren kan tilbringe mindst én regulær 
ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 
mere end 45 timer, der tages som 
kompensation for reduceret ugentlig 
hviletid, på sin bopæl eller på en anden 
beliggenhed, der vælges af føreren i løbet 
af hver fire på hinanden følgende uger.

Føreren skal erklære, at en regulær 
ugentlig hviletid eller et ugentligt hvil på 
mere end 45 timer, der tages som 
kompensation for reduceret ugentlig 
hviletid, er blevet tilbragt på en 
beliggenhed, der er valgt af føreren. 
Erklæringen opbevares hos 
virksomheden.

Or. en



AM\1180614DA.docx PE621.703v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

22.3.2019 A8-0205/329

Ændringsforslag 329
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0205/2018
Wim van de Camp
Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af 
takografer
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Forordning (EF) nr. 561/2006
Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det er foreneligt med hensynet til 
færdselssikkerheden, kan føreren for at 
nå frem til egnet indkvartering, jf. artikel 
8, stk. 8a, for at tage sit daglige eller 
ugentlige hvil, fravige artikel 8, stk. 2, og 
artikel 8, stk. 6, andet afsnit.  En sådan 
fravigelse må ikke resultere i, at den 
daglige eller ugentlige køretid overskrides, 
eller at de daglige eller ugentlige 
hviletider reduceres. Føreren skal på 
kontrolapparatets diagramark eller på en 
udskrift fra kontrolapparatet eller på 
arbejdstidsplanen manuelt angive årsagen 
til fravigelsen senest ved ankomsten til 
den egnede indkvartering.

udgår

Or. en
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22.3.2019 A8-0205/330

Ændringsforslag 330
Roberts Zīle, Kosma Złotowski
for ECR-Gruppen

Betænkning A8-0205/2018
Wim van de Camp
Daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt hviletid og lokalisering ved hjælp af 
takografer
(COM(2017)0277 – C8-0167/2017 – 2017/0122(COD))

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2
Forordning (EU) nr. 165/2014
Artikel 37 – stk. 7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Ved ankomst til den egnede 
holdeplads indlæser føreren i den digitale 
takograf nationalitetsmærket for de lande, 
hvori den daglige arbejdsperiode begyndte 
og sluttede, samt hvor og hvornår føreren 
krydsede grænsen i køretøjet. En 
medlemsstat kan pålægge førerne af 
køretøjer, der udfører indlandstransport på 
landets område, ud over landets 
nationalitetsmærke at tilføje mere 
detaljerede geografiske betegnelser, hvis 
medlemsstaten inden den 1. april 1998 har 
underrettet Kommissionen om disse 
detaljerede geografiske betegnelser.

7. Føreren indlæser i den digitale 
takograf nationalitetsmærket for de lande, 
hvori den daglige arbejdsperiode begyndte 
og sluttede. Føreren skal også indføre 
nationalitetsmærket for det land, som 
føreren kører ind i efter at have krydset en 
medlemsstats grænse, ved begyndelsen af 
førerens første planlagte stop i denne 
medlemsstat. Dette stop skal forstås som 
den planlagte pause eller det planlagte 
hvil i overensstemmelse med forordning 
(EF) nr. 561/2006 eller ethvert andet stop 
efter førerens eller transportoperationens 
behov. En medlemsstat kan pålægge 
førerne af køretøjer, der udfører 
indlandstransport på landets område, ud 
over landets nationalitetsmærke at tilføje 
mere detaljerede geografiske betegnelser, 
hvis medlemsstaten inden den 1. april 1998 
har underrettet Kommissionen om disse 
detaljerede geografiske betegnelser.

Or. en


