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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/10

Ändringsförslag 10
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid 
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av 
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(2017/0122(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 1
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 2 – punkt 1 – led aa

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

aa) gods vid internationell transport 
eller cabotagetransport, från och med 
den 1 juli 2026, om fordonets högsta 
tillåtna vikt, inklusive släpvagn eller 
påhängsvagn, överstiger 2,5 ton, eller

utgår

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/11

Ändringsförslag 11
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid 
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av 
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(2017/0122(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 2 – led b
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 3 – led ha

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

ha) fordon med en högsta tillåten vikt, 
inklusive släp eller påhängsvagn, som 
överstiger 2,5 ton men inte 3,5 ton, som 
används för godstransport såvida 
transporten inte utförs mot betalning eller 
annan ersättning, utan för företagets eller 
förarens egen räkning och körningen inte 
utgör den huvudsakliga uppgiften för den 
person som kör fordonet,

utgår

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/12

Ändringsförslag 12
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid 
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av 
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(2017/0122(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6b – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

6b. Eventuella reduceringar av 
veckovilan ska kompenseras genom en 
motsvarande sammanhängande vila som 
ska tas ut före utgången av den 
tredje veckan efter veckan i fråga.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/13

Ändringsförslag 13
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid 
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av 
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(2017/0122(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 6 – led b
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6b – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Om två reducerade veckovilor har tagits ut 
efter varandra i enlighet med punkt 6 tredje 
stycket ska den därpå följande veckovilan 
föregås av en viloperiod som tas ut som 
kompensation för dessa två reducerade 
veckovilor.

Om två reducerade veckovilor har tagits ut 
efter varandra i enlighet med punkt 6 tredje 
stycket ska den därpå följande veckovilan 
föregås eller följas av en viloperiod som 
tas ut som kompensation för dessa två 
reducerade veckovilor.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/14

Ändringsförslag 14
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid 
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av 
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(2017/0122(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 2
Förordning (EG) nr 165/2014
Artikel 3 – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Senast tre år från utgången av året 
för ikraftträdande av de detaljerade 
bestämmelser som avses i artikel 11 andra 
stycket ska följande kategorier av fordon 
som används i en annan medlemsstat än 
registreringsmedlemsstaten utrustas med en 
smart färdskrivare i enlighet med artiklarna 
8, 9 och 10 i denna förordning:

4. Senast fyra år efter utgången av 
året för ikraftträdande av de detaljerade 
bestämmelser som avses i artikel 11 första 
stycket andra meningen och som 
fastställer specifikationer för registrering 
av gränspassager och ytterligare 
verksamhet ska följande fordon som 
används i en annan medlemsstat än 
registreringsmedlemsstaten utrustas med en 
smart färdskrivare i enlighet med artiklarna 
8, 9 och 10 i denna förordning:

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/15

Ändringsförslag 15
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
för ECR-gruppen

Andrabehandlingsrekommendation A9-0115/2020
Henna Virkkunen
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid 
och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av 
förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(2017/0122(COD))

Rådets ståndpunkt
Artikel 2 – led 2
Förordning (EG) nr 165/2014
Artikel 3 – punkt 4a

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4a. Senast fyra år efter ikraftträdande 
av de detaljerade bestämmelser som avses i 
artikel 11 andra stycket ska fordon som är 
utrustade med en smart färdskrivare som 
överensstämmer med bilaga IC till 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/799* och som används i en 
annan medlemsstat än 
registreringsmedlemsstaten utrustas med en 
smart färdskrivare enligt artiklarna 8, 9 och 
10 i denna förordning.

4a. Senast fem år efter utgången av 
året för ikraftträdande av de detaljerade 
bestämmelser som avses i artikel 11 första 
stycket andra meningen och som 
fastställer specifikationer för registrering 
av gränspassager och ytterligare 
verksamhet ska fordon som är utrustade 
med en smart färdskrivare som 
överensstämmer med bilaga IC till 
kommissionens genomförandeförordning 
(EU) 2016/799* och som används i en 
annan medlemsstat än 
registreringsmedlemsstaten utrustas med en 
smart färdskrivare enligt artiklarna 8, 9 och 
10 i denna förordning.

Or. en


