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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/16

Ändringsförslag 16
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 6 – led a
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 9 – punkt 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Tre år efter ikraftträdandet av de 
detaljerade bestämmelser som avses i 
artikel 11 andra stycket ska 
medlemsstaterna i lämplig omfattning förse 
sina kontrollmyndigheter med den 
utrustning för fjärravläst tidig upptäckt som 
krävs för att tillåta sådan 
uppgiftsöverföring som avses i den här 
artikeln, med beaktande av deras specifika 
krav och strategier för tillsyn. Fram till 
dess får medlemsstaterna besluta om de 
ska utrusta sina kontrollmyndigheter med 
sådan utrustning för fjärravläst tidig 
upptäckt.

Fem år efter utgången av året för 
ikraftträdandet av de detaljerade 
bestämmelser som avses i artikel 11 första 
stycket andra meningen och som 
fastställer specifikationer för den 
registrering av gränspassager och 
ytterligare verksamhet som avses i artikel 
8.1 andra och tredje strecksatserna ska 
medlemsstaterna i lämplig omfattning förse 
sina kontrollmyndigheter med den 
utrustning för fjärravläst tidig upptäckt som 
krävs för att tillåta sådan 
uppgiftsöverföring som avses i den här 
artikeln, med beaktande av deras specifika 
krav och strategier för tillsyn.

Or. en
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SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/17

Ändringsförslag 17
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 8 – led a
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 11 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast den … [18 månader efter det att 
denna ändringsförordning har trätt i 
kraft] ska kommissionen anta 
genomförandeakter med detaljerade 
bestämmelser som är nödvändiga för en 
enhetlig tillämpning av reglerna om 
uppgiftskrav för färdskrivare och 
färdskrivarnas funktioner, inbegripet 
artiklarna 8, 9 och 10 i denna förordning, 
och installation av färdskrivare för fordon 
som avses i artikel 2.1 aa i förordning 
(EG) nr 561/2006.

utgår

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/18

Ändringsförslag 18
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 11 – led d
Förordning (EU) nr 165/2014
Artikel 34 – punkt 7 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Från och med den … [18 månader efter 
ikraftträdandet av direktivet i dokument ST 
5112/20] ska föraren också föra in 
symbolen för det land som föraren kommer 
in i efter att ha passerat en medlemsstats 
gräns, i början av sitt första stopp i den 
medlemsstaten. Detta första stopp ska 
göras vid den närmaste möjliga platsen att 
stanna på vid eller efter gränsen. När 
passagen av en medlemsstats gräns sker på 
en färja eller ett tåg ska föraren föra in 
symbolen för landet vid ankomsthamnen 
eller ankomststationen.

Senast den [24 månader efter 
ikraftträdandet av direktivet om 
fastställande av särskilda bestämmelser 
med avseende på direktiv 96/71/EG och 
direktiv 2014/67/EU vad gäller 
utstationering av förare inom 
vägtransportsektorn] ska föraren också 
föra in symbolen för det land som föraren 
kommer in i efter att ha passerat en 
medlemsstats gräns, i början av sitt första 
stopp i den medlemsstaten. Detta första 
stopp ska göras vid den närmaste möjliga 
platsen att stanna på vid eller efter gränsen. 
När passagen av en medlemsstats gräns 
sker på en färja eller ett tåg ska föraren föra 
in symbolen för landet vid ankomsthamnen 
eller ankomststationen.

Or. en



AM\1209132SV.docx PE647.696v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

1.7.2020 A9-0115/19

Ändringsförslag 19
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 3 – stycke 1

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Denna förordning träder i kraft den 
tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning träder i kraft den … 
[ange datum 24 månader efter det att den 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning].
Den ska tillämpas från och med den ... 
[ange datum 24 månader efter 
ikraftträdandet].
Artiklarna 1.9a och 2.3 ska tillämpas från 
och med den 31 december 2028. Till och 
med den dagen ska artikel 16.3 a i 
förordning (EG) nr 561/2006 samt artikel 
36.1 i och ii och 36.2 ii i förordning (EU) 
nr 165/2014 tillämpas i den lydelse de 
hade innan de ändrades genom denna 
förordning.

Or. en
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1.7.2020 A9-0115/20

Ändringsförslag 20
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 3 – stycke 1a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Senast den ... [EUT: 4 månader efter det 
att förordningen har offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] 
ska kommissionen lägga fram en grundlig 
analys av hur denna förordning har 
påverkat den verkliga ekonomiska 
situationen på EU:s vägtransportmarknad 
och förarnas hälsa och säkerhet, samt där 
så är lämpligt föreslå ändringar av denna 
förordning för att beakta det nya 
marknadsläget i sektorn.

Or. en


