
Faktablad om EU - 2017 1

TRANSPORTER PÅ VÄG:
HARMONISERING AV LAGSTIFTNING

Det går inte att skapa en enhetlig europeisk vägtransportmarknad utan att harmonisera
lagstiftningen i medlemsstaterna. Europeiska unionen har vidtagit skattemässiga, tekniska,
administrativa och sociala åtgärder.

RÄTTSLIG GRUND

Avdelning VI i Lissabonfördraget, särskilt artikel 91 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt (EUF-fördraget).

MÅL

En gemensam politik för vägtransporter som upprätthåller konkurrensförhållandena och
garanterar friheten att tillhandahålla tjänster förutsätter att medlemsstaternas lagstiftning
harmoniseras. Detta gäller inte bara för beskattning (moms, fordonsskatt, beskattning av
mineraloljor) och statligt stöd, utan också för tekniska specifikationer (största tillåtna
dimensioner och högsta tillåtna vikter), sociala standarder och miljöskyddsåtgärder.

RESULTAT

A. Harmonisering av skattelagstiftningen och de tekniska specifikationerna
1. Punktskattesystem
Direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för
beskattning av energiprodukter och elektricitet har ersatt direktiven 92/81/EEG och 92/82/EEG
om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor. (se faktablad 5.11.3).
2. Uttag av vägavgifter
Den 8 juli 2008 presenterade kommissionen flera initiativ för grönare transporter (Greening
Transport Package). Det rör sig om en allmänt tillämplig, öppen och genomförbar modell
för beräkning av alla externa kostnader, inklusive kostnader relaterade till miljö, buller,
trafikstockningar och hälsa. Denna modell har legat till grund för beräkningarna av vägavgifter
inför översynen av Eurovinjettdirektivet (se nedan) och ger en första idé om en strategi för
stegvis tillämpning av denna modell på alla transportslag. Direktiv 1999/62/EG av den 17 juni
1999 utgör fortfarande referensramen för fastställande av avgifter i syfte att säkerställa att
transportföretagen betalar för användningen av väginfrastruktur. Direktivet ändrades genom
direktiv 2006/38/EG av den 17 maj 2006 och direktiv 2011/76/EU av den 27 september 2011.
Syftet med översynen av Eurovinjettdirektivet från 1999, som bygger på principen om att
förorenaren betalar och på internaliseringen av externa kostnader, är att avgifterna ska spegla de
olika kostnader som uppstår genom tunga fordons användning av infrastrukturen. I detta syfte
förutses det att de uttagna avgifterna ska anpassas så att de tar hänsyn till luftföroreningar och

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.11.3.pdf
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buller och till de risker som är kopplade till trafikstockningar, som ett komplement till befintliga
vägavgifter, som beräknas som avståndsbaserade avgifter, i syfte att täcka kostnaderna för
uppförande, underhåll, utnyttjande och utveckling av väginfrastruktur. Det viktigaste resultatet
av den kompromiss som Europaparlamentet och rådet gjorde 2011 avser insynen i intäkterna och
investeringarna. För att beakta trafikstockningar kommer medlemsstaterna att kunna anpassa
infrastrukturavgifterna med en högsta tillåten variation på 175 procent under rusningsperioder,
som ska begränsas till fem timmar per dag. Dessa höga avgifter kan kompenseras för genom
lägre avgifter resten av tiden. Avgiftsvariationerna måste utformas och tillämpas på ett öppet
sätt, de får inte vara diskriminerande och de måste vara tillgängliga för samtliga användare.
Det huvudsakliga problemet med öronmärkning av intäkterna från vägavgifter har lösts tack
vare medlemsstaternas åtagande att återinvestera intäkterna från infrastrukturavgifter och från
externa avgifter i särskilda projekt av stort europeiskt intresse (TEN-T: bilaga III till beslut
661/2010/EU) och att göra transporterna mer hållbara. I bergsområden kan dessutom avgifter
som kompletterar infrastrukturavgifterna tas ut på de mest förorenande tunga transporterna
(dvs. de som omfattas av utsläppsklass Euro 0, 1 och 2 och, från 2015, även de tunga transporter
som omfattas av utsläppsklass Euro 3). I detta fall bör intäkterna investeras i finansieringen
av prioriterade projekt av europeiskt intresse. Kommissionen ska senast i oktober 2015 lägga
fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om genomförandet av detta direktiv och
dess konsekvenser, i synnerhet vad avser frågan om hur verkningsfulla bestämmelserna om
täckningen av kostnader som uppstår till följd av trafikföroreningar är, och om inbegripande av
fordon som väger mer än 3,5 men mindre än 12 ton.
3. Största tillåtna dimensioner och högsta tillåtna vikter
Direktiv 96/53/EG av den 25 juli 1996, där de största tillåtna dimensionerna och högsta
tillåtna vikterna för den nationella och internationella trafiken fastställs, utgör referensramen
för EU:s bestämmelser om dimension som gäller för alla tunga fordon som framförs mellan
medlemsstaterna. Direktivet har kompletterats och ändrats genom direktiv 97/27/EG av
den 22 juli 1997 och direktiv 2002/7/EG av den 18 februari 2002, vars främsta syfte är att
harmonisera bestämmelserna om dimension för bussar för att möjliggöra fri rörlighet i EU och
särskilt en väl fungerande cabotageverksamhet för persontransporter. Enligt artikel 4 i direktiv
96/53/EG tillåts dock nationella undantag, dvs. att det är tillåtet med fordon som är längre och
tyngre än de tak som anges i bilagan till direktivet (18,75 meter och 40 ton) för transporter
som inte påtagligt påverkar den internationella konkurrensen, t.ex. transport i samband med
skogsbruk och skogsindustri, och på villkor att de medlemsstater som vidtar undantag av
detta slag underrättar kommissionen. Undantagen till bestämmelserna om maximivärden för
dimension och vikt tillåts på försök och bara på nationell nivå. Den 15 april 2013 lades det fram
ett förslag till direktiv för Europaparlamentet och rådet, vars syfte är att tillåta framförandet över
gränserna av längre och tyngre lastbilar (jättelastbilar) (se även Europaparlamentets roll).
B. Harmonisering av administrativa standarder
1. Förarens lagstadgade skyldigheter
Genom direktiv 91/439/EEG av den 29 juni 1991 om körkort skapas en gemenskapsmall
och harmoniserade fordonskategorier. Dessutom införs i direktivet principen om ömsesidigt
erkännande och grundläggande krav för hälsa och förmåga läggs fast. Genom direktiv 96/47/
EG av den 23 juli 1996 etablerades ett alternativt körkortsformat utformat som ett kreditkort.
Genom det tredje direktiv som rör körkort – 2006/126/EG av den 20 december 2006 – blir
detta format obligatoriskt för alla körkort som utfärdas i EU från den 19 januari 2013. Alla
befintliga körkort gjorda i papper måste i samband med att de förnyas, eller allra senast 2033,
övergå till det nya plastkortsformatet. Alla nya körkort kommer att ha en giltighetstid (10–
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15 år, beroende på land, för motorcyklar och bilar och fem år för lastbilar och bussar) och de
kommer att vara giltiga i hela EU. I EU används fortfarande ca 110 olika körkortsmodeller. Den
planerade harmoniseringen bör leda till att tre mål uppfylls, nämligen att bedrägerier bekämpas,
att den fria rörligheten garanteras och att trafiksäkerheten förbättras. Körkortsturism kommer
inte längre att vara möjlig eftersom det föreskrivs att en person i framtiden endast ska kunna
inneha ett körkort och att personen ifråga inte ska kunna få ett nytt körkort utfärdat om han
eller hon har fått sitt körkort begränsat, upphävt eller indraget i en annan medlemsstat. Tidigast
den 19 januari 2018 förväntas kommissionen presentera en rapport om genomförandet av detta
direktiv, inbegripet dess påverkan på trafiksäkerheten. För information om förartillstånd för
lastbilschaufförer, vilket fastställs genom förordning (EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002,
och bevis om yrkesmässig kompetens, som regleras genom direktiv 2003/59/EG av den 15 juli
2003, se föregående faktablad om vägtransporter.
2. Fordonsregistrering
Genom rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 (ändrat genom direktiv
2003/127/EG) harmoniseras fordonsregistreringsdokument och kontrollen av ägarförhållanden
och överlåtelser mellan invånare i två olika medlemsstater förenklas. Genom rådets
förordning (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998 om erkännande vad gäller trafik
inom gemenskapen av nationalitetsmärke för den medlemsstat i vilken motorfordon och
släpvagnar till motorfordon är registrerade införs skyldigheten att anbringa EU-flaggan
på reflekterande bakgrund på registreringsskylten och medlemsstaternas nationalitetsmärken
längst till vänster på registreringsskylten. I rapporten om EU-medborgarskapet 2010:
Att undanröja hindren för EU-medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter kom
kommissionen fram till att problemen med fordonsregistrering är ett av de främsta hindren
för den fria rörligheten för varorhttp://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=COM:2010:0603:FIN:SV:PDF Kommissionen föreslog således en förenkling av
förfarandet för omregistrering av fordon i en annan medlemsstat, vilket skulle leda till
besparingar på minst 1,5 miljarder euro för företag, personer och offentliga myndigheter.
Personer som tillbringar en del av året i en fritidsbostad i ett annat land inom EU kommer inte
att beröras av förslaget, så snart detta har trätt i kraft. Personer som däremot bor permanent i en
annan medlemsstat kommer att ha sex månader på sig att låta omregistrera sin bil.
C. Harmonisering av sociallagstiftning
1. Arbetstid
Transportsektorn togs inte med i direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens
förläggning i vissa avseenden. Direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens
förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, strävar efter att
införa minimikrav för arbetstidens förläggning för att förbättra förarnas hälsa och säkerhet.
Enligt direktivet uppgår den genomsnittliga veckoarbetstiden till 48 timmar. Den kan dock
uppgå till 60 timmar om den genomsnittliga arbetstiden per vecka beräknad över fyra månader
inte överstiger 48 timmar. I oktober 2008 lade kommissionen fram ett förslag till ändring av
direktiv 2002/15/EG genom att utesluta förare som är äkta egenföretagare från detta direktivs
tillämpningsområde. Europaparlamentet motsatte sig däremot ett sådant uteslutande.
2. Kör- och vilotider som fastställs i den europeiska sociallagstiftningen
Förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006, som upphäver förordning (EEG) nr 3820/85
av den 20 december 1985, fastställer den högsta tillåtna dagliga och veckovisa körtiden samt
kortaste rast och den minsta dagliga och veckovisa vilotiden. Förordningen omfattar förare som
utför godstransporter (fordon som väger över 3,5 ton) eller persontransporter (fordon med fler än
nio platser). Genom denna förordning infördes bestämmelser om tätare raster samt förbättrade

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:SV:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:SV:PDF
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och förenklade kontroll- och sanktionsmöjligheter. Genom förordning (EG) nr 561/2006
ändrades även förordning (EG) nr 3821/85 av den 20 december 1985, genom att elektroniska
eller digitala färdskrivare, som anses vara omöjliga att manipulera och som därmed underlättar
upptäckt av överträdelser av den europeiska sociallagstiftningen, slutgiltigt infördes. I direktiv
2006/22/EG av den 15 mars 2006 fastställs minimivillkor för genomförande av ovannämnda
förordningar samt det lägsta antalet kontroller (minst tre procent av förarnas arbetsdagar under
2010) som medlemsstaterna ska utföra för att kontrollera att bestämmelserna om körtid, rast
och vilotid följs. I och med att analoga färdskrivare ersätts med digitala färdskrivare kommer
det successivt att bli möjligt att snabbare och mer exakt kontrollera en större mängd data, och
därmed kommer medlemsstaterna att kunna genomföra fler kontroller.
Genom förordning (EG) nr 1073/2009 av den 21 oktober 2009, inom ramen för vägtrafikpaketet
(se faktablad 5.6.3 punkt 2 c), ändrades förordning (EG) nr 561/2006 i syfte att inom
vägtransportsektorn återinföra “tolvdagarsregeln”, som gör att förare får skjuta upp sin
veckovila tolv dagar i rad (i stället för att arbeta högst sex dagar i rad), förutsatt att det rör sig
om en tillfällig internationell persontransport (som omfattar minst en tjugofyratimmarsperiod
i en annan medlemsstat än den där resan påbörjades). Detta undantag ska endast tillåtas under
mycket strikta villkor som tryggar trafiksäkerheten och som fastställer en skyldighet för förarna
att ta ut veckovila omedelbart före och efter en sådan transport. Ytterligare villkor tillkommer
från den 1 januari 2014: fordonet ska vara utrustat med en digital färdskrivare och vid resor
som företas mellan kl. 22.00 och kl. 6.00 ska antingen den tid som en förare kör utan avbrott
förkortas till tre timmar eller så ska det finnas flera förare ombord på fordonet.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har utnyttjat sina lagstiftningsbefogenheter för att stödja de flesta av
kommissionens harmoniseringsförslag, men har samtidigt framhävt nedanstående aspekter som
man ansett vara särskilt betydelsefulla.
— I samband med den senaste översynen av Eurovinjettdirektivet stärkte parlamentet

direktivets miljöaspekter. Om vägavgifterna från och med det andra halvåret 2013
verkligen kan omfatta kostnaderna för buller och luftföroreningar, vilket är ett absolut
minimum för principen om att förorenaren betalar, är det tack vare ett strävsamt arbete från
transportutskottets sida.

— Parlamentet har drivit igenom en markant ökning av kontrollerna av kör- och vilotider,
men efterlyser en effektiv harmonisering av sociallagstiftningen på EU-nivå. I detta
sammanhang har parlamentet uppmanat kommissionen att före slutet av 2013 se
över regelverket om kör- och vilotider i samband med person- och godstrafik och
bättre harmonisera genomförandet och kontrollen av bestämmelserna. Denna rapport
(KOM(2014)0222), som antogs den 14 april 2014, kommer dels att innebära en utveckling
av marknaden, dels redogöra för den sociala dimensionen för godstransporter på väg.
Rapporten föreskriver bland annat en förbättring av kontrollernas effektivitet och en
utveckling av anställningsförhållandena i branschen för att motverka effekterna av
betydande förändringar, som på sikt kommer att märkas i och med bristen på förare (se
även Europaparlamentets roll i faktablad 5.7.3). Parlamentet drev för övrigt igenom att
bestämmelserna i direktiv 2002/15/EG från och med 2009 även ska gälla lastbilsförare som
är egenföretagare (ca 20 procent inom branschen).

— Slutligen förkastade Europaparlamentet den 15 april 2014 de ändringar som kommissionen
föreslagit av de tillåtna maximivärdena för dimension och vikt enligt direktiv 96/53/EG.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_5.7.3.pdf
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Parlamentet bad därför kommissionen att genomföra en lämplig konsekvensbeskrivning
av jättelastbilar och att rapportera om detta till parlamentet senast 2016.

— I resolutionen från den 9 september 2015 om genomförandet av vitboken om transport från
2011 översyn och vägen mot hållbara transporter uppmanar parlamentet kommissionen att
föreslå ytterligare lagstiftningsåtgärder på vissa ovan nämnda områden (se resultat). Man
har bland annat begärt en översyn av det tredje direktivet om körkort (direktiv 2006/126/
EG) i syfte att stärka kraven i samband med utfärdandet av körkort och förarutbildning
och en översyn av direktiv (EU) 2015/719 av den 29 april 2015 om ändring av direktiv
96/53/EG om största tillåtna dimensioner och högsta tillåtna vikter i nationell och/eller
internationell trafik.

Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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