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Ändringsförslag 1
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
–

Proposal for rejectionFörslag om 
avvisande

Europaparlamentet avvisar rådets 
ståndpunkt vid första behandlingen.

Or. en

Ändringsförslag 2
Deirdre Clune

Rådets ståndpunkt
Skäl 8

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(8) Förare som utför internationella 
långdistanstransporter av gods tillbringar 
långa perioder borta från hemmet. Med de 
krav som för närvarande gäller för normal 
veckovila kan dessa perioder förlängas i 
onödan. Det är därför önskvärt att anpassa 
bestämmelserna om normal veckovila på 
ett sådant sätt att det blir lättare för förare 
att utföra internationella transporter och 
ändå, utan att bryta mot reglerna, nå 
hemmet för att ta normal veckovila och få 
full kompensation för all reducerad 
veckovila. Med tanke på skillnaderna 
mellan persontransport och godstransport 
bör denna möjlighet inte gälla förare när de 
utför persontransporter.

(8) Förare som utför 
långdistanstransporter av gods tillbringar 
långa perioder borta från hemmet. Med de 
krav som för närvarande gäller för normal 
veckovila kan dessa perioder förlängas i 
onödan. Det är därför önskvärt att anpassa 
bestämmelserna om normal 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. Med tanke på 
skillnaderna mellan persontransport och 
godstransport bör denna möjlighet inte 
gälla förare när de utför persontransporter.

Or. en

Ändringsförslag 3
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa
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Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Medan normal veckovila och 
längre viloperioder inte kan tillbringas i 
fordonet eller i ett parkeringsområde, utan 
endast i lämplig inkvartering som får 
ligga i närheten av ett parkeringsområde, 
är det ytterst viktigt att förarna kan hitta 
trygga och säkra parkeringsområden som 
har en lämplig säkerhetsnivå och lämpliga 
faciliteter. Kommissionen har redan 
undersökt hur man kan främja utvecklingen 
av parkeringsområden av hög kvalitet som 
uppfyller de nödvändiga minimikraven. 
Kommissionen bör därför utarbeta 
standarder för trygga och säkra 
parkeringsområden. Dessa standarder bör 
bidra till att främja parkeringsområden av 
hög kvalitet. Standarderna kan revideras 
för att ge bättre tillgång till alternativa 
bränslen i linje med politiken för 
utbyggnad av den infrastrukturen. Det är 
också viktigt att parkeringsområdena hålls 
fria från is och snö.

(15) Trots att normal veckovila och 
längre viloperioder i allmänhet inte bör 
tillbringas i fordonet, får sådana 
viloperioder genom undantag tillbringas i 
fordon, förutsatt att fordonet är parkerat i 
ett certifierat tryggt och säkert 
parkeringsområde som tillhandahåller 
parkeringsplatser för nyttofordon och 
serviceinrättningar som uppfyller 
minimikraven. Det är ytterst viktigt att 
förarna kan hitta trygga och säkra 
parkeringsområden som har en lämplig 
säkerhetsnivå och lämpliga faciliteter. 
Kommissionen har redan undersökt hur 
man kan främja utvecklingen av 
parkeringsområden av hög kvalitet som 
uppfyller de nödvändiga minimikraven. 
Kommissionen bör därför utarbeta 
standarder för trygga och säkra 
parkeringsområden. Dessa standarder bör 
bidra till att främja parkeringsområden av 
hög kvalitet. Standarderna kan revideras 
för att ge bättre tillgång till alternativa 
bränslen i linje med politiken för 
utbyggnad av den infrastrukturen. Det är 
också viktigt att parkeringsområdena hålls 
fria från is och snö.

Or. en

Ändringsförslag 4
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Rådets ståndpunkt
Skäl 15

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(15) Medan normal veckovila och 
längre viloperioder inte kan tillbringas i 

(15) Trots att normal veckovila och 
längre viloperioder i allmänhet inte bör 
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fordonet eller i ett parkeringsområde, utan 
endast i lämplig inkvartering som får 
ligga i närheten av ett parkeringsområde, 
är det ytterst viktigt att förarna kan hitta 
trygga och säkra parkeringsområden som 
har en lämplig säkerhetsnivå och lämpliga 
faciliteter. Kommissionen har redan 
undersökt hur man kan främja utvecklingen 
av parkeringsområden av hög kvalitet som 
uppfyller de nödvändiga minimikraven. 
Kommissionen bör därför utarbeta 
standarder för trygga och säkra 
parkeringsområden. Dessa standarder bör 
bidra till att främja parkeringsområden av 
hög kvalitet. Standarderna kan revideras 
för att ge bättre tillgång till alternativa 
bränslen i linje med politiken för 
utbyggnad av den infrastrukturen. Det är 
också viktigt att parkeringsområdena hålls 
fria från is och snö.

tillbringas i fordonet, får sådana 
viloperioder genom undantag tillbringas i 
fordon, förutsatt att fordonet är parkerat i 
ett certifierat tryggt och säkert 
parkeringsområde som tillhandahåller 
parkeringsplatser för nyttofordon och 
serviceinrättningar som uppfyller 
minimikraven. Det är ytterst viktigt att 
förarna kan hitta trygga och säkra 
parkeringsområden som har en lämplig 
säkerhetsnivå och lämpliga faciliteter. 
Kommissionen har redan undersökt hur 
man kan främja utvecklingen av 
parkeringsområden av hög kvalitet som 
uppfyller de nödvändiga minimikraven. 
Kommissionen bör därför utarbeta 
standarder för trygga och säkra 
parkeringsområden. Dessa standarder bör 
bidra till att främja parkeringsområden av 
hög kvalitet. Standarderna kan revideras 
för att ge bättre tillgång till alternativa 
bränslen i linje med politiken för 
utbyggnad av den infrastrukturen. Det är 
också viktigt att parkeringsområdena hålls 
fria från is och snö.

Or. en

Motivering

Förbudet mot att sova i förarhytten skulle inte förbättra förarnas sociala villkor och 
arbetsvillkor om det inte finns tillräckligt med trygga och säkra parkeringsplatser. Att förarna 
sover i förarhytten skulle dessutom skydda deras hälsa under den långvariga fasen efter 
covid-19-pandemin. Det saknas runt 100 000 trygga och säkra parkeringsplatser samt 
parkeringsområden som har serviceanläggningar med toaletter, duschar, 
övervakningskameror osv. Därför ska det endast kunna krävas att förare tillbringar sina 
viloperioder utanför förarhytten om det finns tillräckligt med parkeringsplatser i hela EU, 
och en övergångsperiod ska gälla under tiden som nödvändiga parkeringsplatser anläggs.

Ändringsförslag 5
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
Skäl 32a (nytt)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

(32a) Transporter med tunga fordon 
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spelar en central roll i nödsituationer, 
vilket framgår tydligt i samband 
med covid-19-krisen. Därför bör fordon 
omedelbart ställas till förfogande och 
garanteras obegränsad rörlighet inom 
EU:s inre marknad så att 
konsumenternas och företagens behov 
kan tillgodoses och kontinuiteten i de 
grundläggande tjänsterna säkerställas. De 
särskilda regler om tillhandahållande av 
tjänster som fastställs i denna förordning 
bör därför upphävas på unionsnivå under 
den tid som krisen varar och under 
återhämtningsperioden. Dessa regler 
omfattar bestämmelserna om regelbundna 
viloperioder i fordonet och på ett 
parkeringsområde, frekvensen för 
dygnsvila samt en förares val att tillbringa 
viloperioden på annan plats, inklusive en 
annan plats än den medlemsstat där 
arbetsgivaren är etablerad eller där 
föraren har sin bostad.

Or. en

Motivering

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, provisions of the Council position decrease the transport operations 
flexibility and reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member 
states will be particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return 
journeys of drivers. All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the 
provision of essential transport services.

Ändringsförslag 6
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

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

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

utgår

a) två normala veckovilor, eller
b) en normal veckovila och en reducerad 
veckovila som omfattar minst 24 timmar.
En veckovila ska inledas senast efter sex 
24-timmarsperioder räknat från slutet av 
föregående veckovila.
Genom undantag från första stycket får 
en förare som utför internationella 
transporter av gods ta två på varandra 
följande perioder av reducerad veckovila 
utanför etableringsmedlemsstaten 
förutsatt att föraren under fyra på 
varandra följande veckor tar minst fyra 
veckovilor, varav två ska vara normala 
veckovilor.
Vid tillämpning av denna punkt ska en 
förare anses utföra internationell 
transport om föraren inleder de två på 
varandra följande reducerade 
veckovilorna utanför den medlemsstat där 
arbetsgivaren är etablerad och utanför det 
land där förarens bostad ligger.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra en bestämmelse i parlamentets ståndpunkt vid 
första behandlingen och till att återgå till de nuvarande tillämpliga bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 561/2006 om organisationen av viloperioderna med en referensperiod på 
två veckor.

Ändringsförslag 7
Deirdre Clune

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 6 – led a
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 3

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag
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Genom undantag från första stycket får en 
förare som utför internationella 
transporter av gods ta två på varandra 
följande perioder av reducerad veckovila 
utanför etableringsmedlemsstaten 
förutsatt att föraren under fyra på varandra 
följande veckor tar minst fyra veckovilor, 
varav två ska vara normala veckovilor.

Genom undantag från första stycket får en 
förare ta två på varandra följande perioder 
av reducerad veckovila, förutsatt att 
föraren under fyra på varandra följande 
veckor tar minst fyra veckovilor, varav två 
ska vara normala veckovilor.

Or. en

Motivering

Möjligheten att ta två på varandra följande perioder av reducerad veckovila bör gälla även 
för nationella transporter och inte enbart för internationella transporter.

Ändringsförslag 8
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8. Den normala veckovilan eller en 
annan veckovila på mer än 45 timmar 
som tas ut som kompensation för tidigare 
reducerad veckovila får inte tillbringas i 
ett fordon. Sådan vila ska tas i lämplig och 
könsanpassad inkvartering med lämpliga 
sovmöjligheter och sanitära inrättningar.

8. När en förare väljer att göra detta 
får dygnsvila och reducerad veckovila 
som tas på annan plats än på 
stationeringsorten tillbringas i ett fordon, 
om detta är utrustat med lämpliga 
sovmöjligheter för varje förare och 
fordonet står stilla.

Den normala veckovilan eller en annan 
veckovila på mer än 45 timmar som tas ut 
som kompensation för tidigare reducerad 
veckovila får inte tillbringas i ett fordon. 
Sådan vila ska tas i lämplig och 
könsanpassad inkvartering med lämpliga 
sovmöjligheter och sanitära inrättningar.
Genom undantag från andra stycket får 
den normala veckovilan och annan 
veckovila på mer än 45 timmar som tas ut 
som kompensation för tidigare reducerad 
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veckovila tillbringas i fordonet, förutsatt 
att fordonet är parkerat i ett certifierat 
tryggt och säkert parkeringsområde som 
tillhandahåller parkeringsplatser för 
nyttofordon och serviceinrättningar som 
uppfyller minimikraven enligt artikel 8a.
Till och med den [EUT: tre år efter 
ikraftträdandet] får ett fordon även 
parkeras på ett allmänt parkeringsområde 
som tillhandahåller grundläggande 
serviceinrättningar. Kommissionen kan 
genom en delegerad akt förlänga den 
relevanta perioden med ytterligare två år, 
om det enligt resultatet av kommissionens 
rapport om tillgången till trygga och 
säkra parkeringsområden inte finns 
tillräckligt med sådana områden i hela 
EU för att tillgodose de rapporterade 
behoven.
Alla kostnader för inkvartering utanför 
fordonet samt alla avgifter för 
användningen av ett tryggt och säkert 
parkeringsområde ska betalas av 
arbetsgivaren.

Or. en

Motivering

Förbudet mot att sova i förarhytten skulle inte förbättra förarnas sociala villkor och 
arbetsvillkor om det inte finns tillräckligt med trygga och säkra parkeringsplatser. Att förarna 
sover i förarhytten skulle dessutom skydda deras hälsa under den långvariga fasen efter 
covid-19-pandemin. Det saknas runt 100 000 trygga och säkra parkeringsplatser samt 
parkeringsområden som har serviceanläggningar med toaletter, duschar, 
övervakningskameror osv. Därför ska det endast kunna krävas att förare tillbringar sina 
viloperioder utanför förarhytten om det finns tillräckligt med parkeringsplatser i hela EU, 
och en övergångsperiod ska gälla under tiden som nödvändiga parkeringsplatser anläggs.

Ändringsförslag 9
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

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

8. Den normala veckovilan eller en 
annan veckovila på mer än 45 timmar 
som tas ut som kompensation för tidigare 
reducerad veckovila får inte tillbringas i 
ett fordon. Sådan vila ska tas i lämplig och 
könsanpassad inkvartering med lämpliga 
sovmöjligheter och sanitära inrättningar.

8. När en förare väljer att göra detta 
får dygnsvila och reducerad veckovila 
som tas på annan plats än på 
stationeringsorten tillbringas i ett fordon, 
om detta är utrustat med lämpliga 
sovmöjligheter för varje förare och 
fordonet står stilla.

Den normala veckovilan eller en annan 
veckovila på mer än 45 timmar som tas ut 
som kompensation för tidigare reducerad 
veckovila får inte tillbringas i ett fordon. 
Sådan vila ska tas i lämplig och 
könsanpassad inkvartering med lämpliga 
sovmöjligheter och sanitära inrättningar.
Genom undantag från andra stycket får 
den normala veckovilan och annan 
veckovila på mer än 45 timmar som tas ut 
som kompensation för tidigare reducerad 
veckovila tillbringas i fordonet, förutsatt 
att fordonet är parkerat i ett certifierat 
tryggt och säkert parkeringsområde som 
tillhandahåller parkeringsplatser för 
nyttofordon och serviceinrättningar som 
uppfyller minimikraven enligt artikel 8a.
Till och med den [EUT: tre år efter 
ikraftträdandet] får ett fordon även 
parkeras på ett allmänt parkeringsområde 
som tillhandahåller grundläggande 
serviceinrättningar. Kommissionen kan 
genom en delegerad akt förlänga den 
relevanta perioden med ytterligare två år, 
om det enligt resultatet av kommissionens 
rapport om tillgången till trygga och 
säkra parkeringsområden inte finns 
tillräckligt med sådana områden i hela 
EU för att tillgodose de rapporterade 
behoven.

Or. en

Ändringsförslag 10
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides
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Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 6 – led c
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8 – punkt 8 – stycke 2

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Alla kostnader för inkvartering utanför 
fordonet ska betalas av arbetsgivaren.

Alla kostnader för inkvartering utanför 
fordonet samt alla avgifter för 
användningen av ett tryggt och säkert 
parkeringsområde ska betalas av 
arbetsgivaren.

Or. en

Ändringsförslag 11
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8a. Transportföretag ska organisera 
förarnas arbete så att föraren inom varje 
period om fyra på varandra följande veckor 
kan återvända till arbetsgivarens 
arbetsställe där föraren normalt är 
stationerad och där dennes veckovila 
inleds, i den medlemsstat där arbetsgivaren 
är etablerad, eller återvända till sin bostad, 
för att där tillbringa minst en normal 
veckovila eller en veckovila på mer än 45 
timmar som tas ut som kompensation för 
reducerad veckovila.

8a. Transportföretag ska organisera 
förarnas arbete så att föraren inom varje 
period om fyra på varandra följande veckor 
kan återvända till arbetsgivarens 
arbetsställe där föraren normalt är 
stationerad och där dennes veckovila 
inleds, i den medlemsstat där arbetsgivaren 
är etablerad, eller återvända till sin bostad, 
eller till någon annan plats som föraren 
själv väljer, för att där tillbringa minst en 
normal veckovila eller en veckovila på mer 
än 45 timmar som tas ut som kompensation 
för reducerad veckovila.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att återinföra en bestämmelse i Europaparlamentets 
ståndpunkt vid första behandlingen som inte har tagits med på rätt sätt i rådets ståndpunkt. 
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Det syftar också till att fastställa hur texten ska tolkas. Att tvinga en förare att återvända till 
en viss plats strider mot EU:s grundläggande friheter. Medlagstiftarnas syfte var att införa en 
skyldighet för transportföretaget att organisera förarens arbete på ett sådant sätt att föraren 
enligt eventuella egna önskemål kan återvända till en viss plats. Annars kan föraren fritt välja 
destination/plats för sin viloperiod.

Ändringsförslag 12
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa, Costas Mavrides

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

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

8a. Transportföretag ska organisera 
förarnas arbete så att föraren inom varje 
period om fyra på varandra följande veckor 
kan återvända till arbetsgivarens 
arbetsställe där föraren normalt är 
stationerad och där dennes veckovila 
inleds, i den medlemsstat där arbetsgivaren 
är etablerad, eller återvända till sin bostad, 
för att där tillbringa minst en normal 
veckovila eller en veckovila på mer än 45 
timmar som tas ut som kompensation för 
reducerad veckovila.

8a. Transportföretag ska organisera 
förarnas arbete så att föraren inom varje 
period om fyra på varandra följande veckor 
kan återvända till arbetsgivarens 
arbetsställe där föraren normalt är 
stationerad och där dennes veckovila 
inleds, i den medlemsstat där arbetsgivaren 
är etablerad, eller återvända till sin bostad, 
eller till någon annan plats som föraren 
själv väljer, för att där tillbringa minst en 
normal veckovila eller en veckovila på mer 
än 45 timmar som tas ut som kompensation 
för reducerad veckovila.

Or. en

Ändringsförslag 13
Josianne Cutajar, Miriam Dalli, Alfred Sant, Alex Agius Saliba, Roberta Metsola, David 
Casa

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8a – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Kommissionen ska senast den 31 
december 2024 lägga fram en rapport för 

4. Senast den ... [EUT: tre år efter 
ikraftträdandet av denna 
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Europaparlamentet och rådet om tillgången 
till lämpliga rastplatser för förare och till 
säkra parkeringsanläggningar samt om 
utvecklingen av trygga och säkra 
parkeringsområden som certifierats i 
enlighet med de delegerade akter som 
avses i punkt 2. Denna rapport får 
innehålla en förteckning över åtgärder för 
att öka antalet trygga och säkra 
parkeringsområden och för att förbättra 
dessas kvalitet.

ändringsförordning] ska kommissionen 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om tillgången 
till lämpliga rastplatser för förare och till 
säkra parkeringsanläggningar samt om 
utvecklingen av trygga och säkra 
parkeringsområden som certifierats i 
enlighet med de delegerade akterna. 
Rapporten ska särskilt omfatta 
information om de certifierade trygga och 
säkra parkeringsområdenas antal, 
belägenhet, kapacitet och användning 
samt om behovet av ytterligare 
parkeringsplatser eller faciliteter. På 
grundval av denna rapport ska 
kommissionen vid behov föreslå åtgärder 
för att öka antalet certifierade trygga och 
säkra parkeringsområden och kvaliteten på 
dessa och/eller åtgärder för att förlänga 
den övergångsperiod som anges i artikel 8 
fjärde stycket med ytterligare två år.

Or. en

Ändringsförslag 14
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk, Roberta Metsola

Rådets ståndpunkt
Artikel 1 – led 7
Förordning (EG) nr 561/2006
Artikel 8a – punkt 4

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

4. Kommissionen ska senast den 31 
december 2024 lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om tillgången 
till lämpliga rastplatser för förare och till 
säkra parkeringsanläggningar samt om 
utvecklingen av trygga och säkra 
parkeringsområden som certifierats i 
enlighet med de delegerade akter som 
avses i punkt 2. Denna rapport får 
innehålla en förteckning över åtgärder för 
att öka antalet trygga och säkra 

4. Senast den ... [EUT: tre år efter 
ikraftträdandet av denna 
ändringsförordning] ska kommissionen 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om tillgången 
till lämpliga rastplatser för förare och till 
säkra parkeringsanläggningar samt om 
utvecklingen av trygga och säkra 
parkeringsområden som certifierats i 
enlighet med de delegerade akterna. 
Rapporten ska särskilt omfatta 
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parkeringsområden och för att förbättra 
dessas kvalitet.

information om de certifierade trygga och 
säkra parkeringsområdenas antal, 
belägenhet, kapacitet och användning 
samt om behovet av ytterligare 
parkeringsplatser eller faciliteter. På 
grundval av denna rapport ska 
kommissionen vid behov föreslå åtgärder 
för att öka antalet certifierade trygga och 
säkra parkeringsområden och kvaliteten på 
dessa och/eller åtgärder för att förlänga 
den övergångsperiod som anges i artikel 
8.8 fjärde stycket med ytterligare två år.

Or. en

Motivering

Det skulle behövas ytterligare runt 100 000 trygga och säkra parkeringsplatser och 
parkeringsområden, och ännu fler sådana områden som är utrustade med lämpliga 
viloinrättningar, inklusive toaletter, duschar, belysning, övervakningskameror och inhägnade 
parkeringsplatser. Det saknas även övernattningsmöjligheter i omedelbar närhet till de 
berörda parkeringsplatserna. Därför ska det endast kunna krävas att förare tillbringar sina 
viloperioder utanför förarhytten om det finns tillräckligt med parkeringsplatser i hela EU, 
och en övergångsperiod ska gälla under tiden som nödvändiga parkeringsplatser anläggs.

Ändringsförslag 15
Clotilde Armand

Rådets ståndpunkt
Artikel 2a (ny)

Rådets ståndpunkt Ändringsförslag

Artikel 2a
Force majeure

Vid exceptionella och oförutsebara 
omständigheter som utgör force majeure, 
såsom en folkhälsokris, ett miljönödläge 
eller ett nödläge av sociopolitisk och 
militär karaktär samt om det är av stor 
socioekonomisk betydelse att en effektiv 
gränsöverskridande transport kan 
fortsätta, kommer kommissionen att 
tillfälligt upphäva följande bestämmelser i 
denna förordning under hela 
nödlägesperioden och 
återhämtningsperioden, för att underlätta 
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rörligheten för lastbilar som transporterar 
passagerare och varor och säkerställa att 
det finns fordon och förare som kan 
utföra brådskande leveranser:
a) Artikel 1 led 6 a som ändrar artikel 8.6 
i förordning (EG) nr 561/2006 och inför 
bestämmelser om veckovila.
b) Artikel 1 led 6 c som ändrar artikel 8.8 
i förordning (EG) nr 561/2006 och 
förbjuder att veckovila tas i fordonet.
c) Artikel 1 led 6 d som ändrar artikel 8 
genom att det förs in en punkt 8a i 
förordning (EG) nr 561/2006 och görs 
obligatoriskt för förare att återvända till 
sin bostadsort eller till den medlemsstat 
där arbetsgivaren är etablerad för att ta 
sin veckovila.
Ett sådant tillfälligt upphävande kommer 
att ha omedelbar verkan efter det att det 
har anmälts till Europaparlamentet och 
rådet. De nationella behöriga 
myndigheterna ska utan dröjsmål 
underrätta registrerade transportföretag 
om sådana tillfälliga upphävanden.

Or. en

Motivering

Proposed regulation of driving time, minimum breaks and rest periods creates additional 
implementation costs, as well as excessive administrative burden for the undertakings. Such 
provisions go against the freedom of the driver to choose a place where to spend his/her 
weekly rest. In addition, these provisions decrease the transport operations flexibility and 
reduce the availability of drivers. Transport operators in peripheral member states will be 
particularly disadvantaged, as they will incur higher costs for long return journeys of drivers. 
All these factors lead to low crisis-resilience and inefficiency in the provision of essential 
transport services.

Ändringsförslag 16
Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Tomasz Piotr Poręba, Marian-Jean Marinescu, Andor 
Deli, Bogusław Liberadzki, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Angel Dzhambazki, 
Petras Auštrevičius, Gheorghe Falcă, Petar Vitanov, Andris Ameriks, Rovana Plumb, 
Andrey Novakov, Maria Grapini, Ilhan Kyuchyuk

Rådets ståndpunkt
Artikel 3
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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 18 månader efter det att den 
har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning].
Den ska tillämpas från och med den... 
[ange datum 18 månader efter 
ikraftträdandet].
Senast den ... [EUT: fyra 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

Motivering

På grund av den pågående covid-19-krisen och en aldrig tidigare skådad osäkerhet vad 
gäller ekonomin, hälsan och säkerheten på vägtransportmarknaden ska denna förordnings 
ikraftträdande senareläggas, så att kommissionen hinner lägga fram en ordentlig analys av 
det nya marknadsläget efter krisen och en bedömning av hur de nya reglerna har påverkat 
EU:s vägtransportsektor. För att anpassa reglerna bör kommissionen föreslå relevanta 
ändringar av denna rättsakt innan den träder i kraft.


