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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

DIREKTIV 2002/.../EG

av den

om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon

för gods- eller persontransport och om ändring av

rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG

samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA

DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 71

i detta,

med beaktande av kommissionens förslag1,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande2,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget3, och

                                                
1 EGT C 154 E, 29.5.2001, s. 258.
2 EGT C 260, 17.9.2001, s. 90.
3 Europaparlamentets yttrandet av den 17 januari 2002 (ännu ej offentliggjort i EGT), rådets

gemensamma ståndpunkt av den � (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets
beslut av den � (ännu ej offentliggjort i EGT).
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av följande skäl:

(1) I artikel 5.1, 5.2 och 5.4 i rådets förordning (EEG) nr 3820/851 föreskrivs det att vissa förare

vid gods- eller persontransporter på väg skall inneha ett bevis på sin yrkeskompetens anpassat

efter deras ålder, fordonskategorin och körningens längd i enlighet med gemenskapsreglerna

om en lägsta utbildningsnivå för vissa förare vid vägtransporter. Denna miniminivå fastställs

i direktiv 76/914/EEG2.

(2) Eftersom bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3820/85 omfattar en mycket liten andel

förare och en obligatorisk utbildning för närvarande endast föreskrivs av några medlemsstater,

utövar flertalet förare inom gemenskapen i dag sitt yrke endast på grundval av körkortet.

(3) För att förarna skall kunna uppfylla de nya krav som marknadsutvecklingen för vägtransporter

medför, bör gemenskapsreglerna utsträckas till att omfatta alla förare, oavsett om de framför

fordon i egenskap av egenföretagare eller som löntagare, eller om de arbetar för egen eller

annans räkning.

(4) Syftet med att uppställa nya gemenskapsregler är att säkerställa förarens lämplighet på

grundval av hans kompetens, såväl när det gäller rätten att framföra fordon som vid utövandet

av denna verksamhet.

(5) Avsikten med kravet på grundläggande kompetens och fortbildning är särskilt att förbättra

trafiksäkerheten och förarens säkerhet, inbegripet vid sådana åtgärder som föraren utför då

fordonet står stilla. Dessutom bör ett moderniserat föraryrke väcka ungdomars intresse för

detta yrke och på så sätt bidra till rekryteringen av nya förare vid en tidpunkt då det råder brist

på sådana.

                                                
1 Rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss

social lagstiftning om vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 1).
2 Rådets direktiv 76/914/EEG av den 16 december 1976 om minimikrav på utbildning av vissa

förare av vägfordon (EGT L 357, 29.12.1976, s. 36).
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(6) För att undvika ojämlikhet i konkurrensvillkoren bör detta direktiv omfatta medborgare, såväl

i en medlemsstat som i ett tredje land, vilka framför fordon och är anställda i ett företag som

är etablerat i en medlemsstat eller anlitas av ett sådant företag.

(7) För att kunna fastställa att föraren uppfyller sina åligganden bör medlemsstaterna utfärda ett

bevis till denne om yrkesmässig kompetens, nedan kallat "yrkeskompetensbevis", som belägg

för dennes grundläggande kompetens eller fortbildning.

(8) Med hänsyn till skillnaderna mellan de system som redan finns i vissa medlemsstater bör

medlemsstaterna kunna välja mellan flera olika alternativ för att underlätta genomförandet av

bestämmelserna om den grundläggande kompetensen.

(9) För att upprätthålla kompetensen för redan yrkesverksamma förare bör dessa åläggas en

periodiskt återkommande vidareutbildning i sådana frågor som är väsentliga för deras

yrkesutövning.

(10) Minimikraven för den grundläggande kompetensen och fortbildningen omfattar de

säkerhetsregler som skall iakttas under framförande av fordon och vid stillastående.

Utvecklingen av ett defensivt sätt att framföra fordon, dvs. att förutse faror och ta hänsyn till

övriga trafikanter, vilket går hand i hand med en rationell bränsleförbrukning, kommer att få

positiva följdverkningar både för samhället och för själva vägtransportsektorn.

(11) Detta direktiv bör inte påverka rättigheterna för de förare som har erhållit ett för framförande

av fordon nödvändigt körkort vid ett tidigare datum än det som föreskrivs för erhållandet av

det yrkeskompetensbevis som styrker att innehavaren besitter motsvarande grundläggande

kompetens.
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(12) Endast utbildningsorgan som godkänts av medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kunna

organisera de utbildningskurser som ingår i den grundläggande kompetensen och

fortbildningen. För att garantera kvaliteten på de godkända centrumen bör de behöriga

myndigheterna fastställa harmoniserade kriterier för godkännande.

(13) Inte endast de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utan även de enheter som dessa

utser bör få i uppdrag att anordna de prov som avses inom ramen för den grundläggande

kompetensen och fortbildningen. Med hänsyn till den betydelse som en enhetlig tillämpning

av detta direktiv har för trafiksäkerhet och jämlika konkurrensvillkor, bör medlemsstaternas

behöriga myndigheter övervaka dessa prov.

(14) Medlemsstaterna bör föreskriva att den första fortbildningen skall vara avslutad och till

föraren utfärda yrkeskompetensbeviset för denna senast fem år efter antingen datumet för

utfärdandet av yrkeskompetensbeviset för den grundläggande kompetensen eller sista datumet

för vissa förares hävdande av sina tidigare rättigheter. Kortare eller längre tidsfrister bör även

tillåtas. Efter sin första fortbildning bör föraren gå en fortbildningskurs vart femte år.

(15) För att styrka att en förare som är medborgare i en medlemsstat innehar ett av de

yrkeskompetensbevis som avses i detta direktiv, och för att underlätta det ömsesidiga

erkännandet av de olika yrkeskompetensbevisen, bör medlemsstaterna föra in den därför

avsedda harmoniserade gemenskapskoden samt det datum då koden upphör att gälla antingen

på körkortet eller på det nya yrkeskompetensbeviset för förare; detta kort kommer att

ömsesidigt erkännas av medlemsstaterna och en harmoniserad modell för det anges i detta

direktiv. Det bör uppfylla samma säkerhetskrav som körkortet, med hänsyn till betydelsen för

trafiksäkerheten och jämlika konkurrensvillkor av de rättigheter som beviset medför.
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Tack vare möjligheten för medlemsstaterna att föra in gemenskapskoden på det nya kortet bör

dessa kunna föreskriva en giltighetsperiod för körkorten som inte sammanfaller med det

datum då en fortbildning upphör att gälla, eftersom varje medlemsstat enligt

direktiv 91/439/EEG1 behåller rätten att på grundval av nationella kriterier fastställa

giltighetstiden för de körkort som den utfärdar.

(16) Bilagorna I och Ia till direktiv 91/439/EEG bör ändras så att man i förteckningen över de

harmoniserade koderna och underkoderna i dessa bilagor lägger till den nya

gemenskapskoden som fastställer det datum fram till vilket föraren uppfyller kravet på

yrkeskompetens, antingen det gäller grundläggande kompetens eller fortbildning.

(17) Särskilda certifieringsbestämmelser bör fastställas för förare som är medborgare i tredje land

och som omfattas av detta direktiv.

(18) Kommissionen bör övervaka genomförandet av detta direktiv med hänsyn bl.a. till de olika

systemen för grundläggande kompetens som föreskrivs här och förelägga Europaparlamentet,

rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén en rapport om detta.

(19) Med hänsyn till det stora antal förare som omfattas av detta direktiv bör det föreskrivas att

bestämmelserna om den grundläggande kompetensen skall tillämpas i två steg, beroende på

om det rör sig om fordon som framförs för persontransporter eller för godstransporter. Genom

uppskovet med tillämpningen av detta direktiv när det gäller kravet på grundläggande

kompetens för förare av fordon för godstransporter och persontransporter bör även införandet

av fortbildningen kunna ske stegvis.

(20) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör antas i enlighet med

rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid

utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2.

                                                
1 Rådets direktiv 91/439/EEG av den 29 juli 1991 om körkort (EGT L 237, 24.8.1991, s. 1).

Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2000/56/EG
(EGT L 237, 21.9.2000, s. 45).

2 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(21) Med hänsyn till att bestämmelserna om den grundläggande kompetensen skall börja att

tillämpas vid två olika datum bör berörda bestämmelser i förordning (EEG) nr 3820/85 och

direktiv 76/914/EEG upphävas.

(22) Det är emellertid önskvärt, för att respektera gemenskapsrättens principer, att från

tillämpningen av detta direktiv undanta förare av fordon som används för transporter när detta

anses ha en mindre inverkan på trafiksäkerheten eller i de fall då kraven i detta direktiv skulle

medföra en oproportionell ekonomisk eller social börda.

(23) Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att inrätta en standard för hela

gemenskapen i fråga om grundläggande kompetens och fortbildning inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför, på grund av den planerade

åtgärdens omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget.

I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad

som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tillämpningsområde

Detta direktiv skall tillämpas på personer som framför fordon och som är

a) medborgare i en medlemsstat,
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b) medborgare i ett tredje land anställda av ett företag som är etablerat i en medlemsstat, eller

som anlitas av ett sådant företag,

nedan kallade förare och som utför transporter på allmän väg inom gemenskapen med följande

fordon:

� Fordon för vilka det krävs innehav av körkort av någon av kategorierna C1, C1+E, C eller

C+E enligt definitionerna i direktiv 91/439/EEG, eller ett körkort som erkänns vara likvärdigt.

� Fordon för vilka det krävs innehav av körkort av någon av kategorierna D1, D1+E, D eller

D+E enligt definitionerna i direktiv 91/439/EEG, eller ett körkort som erkänns vara likvärdigt.

Artikel 2

Undantag

Detta direktiv skall inte tillämpas på förare

a) av fordon vars högsta hastighet inte överstiger 45 km/h,

b) av fordon som används för militära ändamål, av räddningstjänsten, brandväsendet och

ordningsmakten eller som står under dessas kontroll,

c) av fordon som utsätts för vägprov i syfte att göra tekniska förbättringar, reparationer eller

underhåll samt nya eller ombyggda fordon som ännu inte har börjat användas,

d) av fordon som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser,
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e) av fordon som används vid trafikskoleutbildning för körkort eller yrkeskompetensbevis enligt

artikel 6 och artikel 8.1,

f) av fordon som används för icke-kommersiell persontransport eller transport av varor, för eget

bruk,

g) av fordon som transporterar material och utrustning som föraren använder i sitt arbete, under

förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Artikel 3

Kompetens och utbildning

1. För att få framföra fordon enligt definitionen i artikel 1 krävs dels grundläggande kompetens,

dels fortbildning. I detta syfte skall medlemsstaterna föreskriva följande:

a) Ett system för förvärvande av grundläggande kompetens

Medlemsstaterna skall välja mellan följande två alternativ:

i) Ett alternativ med både deltagande i utbildning och genomfört prov

I enlighet med avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I skall detta slag av grundläggande kompetens

omfatta krav på deltagande i utbildning av en viss längd. Denna skall avslutas med ett

prov. Vid godkänt resultat skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1 a utfärdas.
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ii) Ett alternativ med endast prov

I enlighet med avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga I skall detta slag av grundläggande kompetens

inte omfatta krav på deltagande i utbildning utan endast ett teoretiskt och ett praktiskt

prov. Vid godkänt resultat skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1 b utfärdas.

Dock får en medlemsstat ge en förare tillstånd att framföra fordon inom den statens

territorium innan han har erhållit ett yrkeskompetensbevis, då föraren deltar i en nationell

yrkesutbildning om lägst 6 månader, under en period om högst tre år. Inom denna

yrkesutbildning får de prov som avses i leden i och ii genomföras i etapper.

b) Ett fortbildningssystem

I enlighet med avsnitt 4 i bilaga I skall fortbildningen omfatta krav på deltagande i utbildning.

Till styrkande av denna utbildning skall ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 8.1 utfärdas

2. Medlemsstaterna får även införa ett system för att i snabbare tempo förvärva grundläggande

kompetens så att förare kan få framföra fordon i de fall som anges i artikel 5.2 a ii, 5.2 b, 5.3 a i och

5.3 b.

I enlighet med avsnitt 3 i bilaga I skall den snabbförvärvade grundläggande kompetensen omfatta

krav på deltagande i en utbildning. Denna skall avslutas med ett prov. Vid godkänt provresultat

skall yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2 utfärdas.
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3. Medlemsstaterna får undanta förare som har erhållit det examensbevis om yrkesmässig

kompetens som föreskrivs i direktiv 96/26/EG1 från de prov som avses i punkterna 1 a i och ii

och 2 i fråga om de ämnen som ingår i det prov som anges i det direktivet och i förekommande fall

från närvaroplikt vid motsvarande kursmoment.

Artikel 4

Hävdvunna rättigheter

Undantagna från kravet på grundläggande kompetensbevis är de förare som innehar

a) ett körkort av någon av kategorierna D1, D1+E, D, D+E eller ett körkort som erkänns vara

likvärdigt och som utfärdats senast två år efter det att tidsfristen för införlivande av detta

direktiv löpt ut,

b) ett körkort av någon av kategorierna C1, C1+E, C, C+E eller ett körkort som erkänns vara

likvärdigt och som utfärdats senast tre år efter det att tidsfristen för införlivande av detta

direktiv löpt ut.

Artikel 5

Grundläggande kompetens

1. För att uppnå grundläggande kompetens krävs det inte att den sökande redan innehar körkort

för motsvarande kategori.

                                                
1 Rådets direktiv 96/26/EG av den 29 april 1996 om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och

godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra
behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt
på området för nationella och internationella transporter (EGT L 124, 23.5.1996, s. 1).
Direktivet senast ändrat genom direktiv 98/76/EG (EGT L 277, 14.10.1998, s. 17).
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2. Förare av fordon som är avsett för godstransporter får

a) från och med 18 års ålder framföra fordon

i) i körkortskategorierna C och C+E under förutsättning att föraren innehar ett

yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1,

ii) i körkortskategorierna C1 och C1+E under förutsättning att föraren innehar ett

yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2.

b) från och med 21 års ålder framföra fordon i körkortskategorierna C och C+E under

förutsättning att föraren innehar ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2.

3. Förare av fordon som är avsett för persontransporter får

a) från och med 21 års ålder framföra fordon

i) i körkortskategorierna D och D+E när de används för persontransporter i reguljär trafik

på sträckor som inte överstiger 50 km samt fordon i körkortskategorierna D1 och D1+E

under förutsättning att föraren innehar ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2.

Medlemsstaterna får tillåta förare av fordon att från och med 18 års ålder på deras

territorium framföra fordon av en av ovannämnda kategorier om föraren innehar ett

yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1.

ii) i körkortskategorierna D och D+E, under förutsättning att föraren innehar ett

yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1.
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Medlemsstaterna får tillåta förare av fordon att från och med 20 års ålder på deras

territorium framföra fordon av en av ovannämnda kategorier om föraren innehar ett

yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.1. Denna åldersgräns kan sänkas till 18 år när

föraren kör fordonet utan passagerare.

b) från och med 23 års ålder framföra fordon i körkortskategorierna D och D+E under

förutsättning att föraren innehar ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6.2.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av de åldersgränser som anges i punkt 2 behöver inte

förare av fordon som utför godstransporter och som innehar ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6

för någon av de fordonskategorier som omfattas av punkt 2 förvärva ett sådant

yrkeskompetensbevis för övriga fordonskategorier som omfattas av den punkten.

Dessa bestämmelser gäller på samma villkor förare som utför persontransporter för de

fordonskategorier som avses i punkt 3.

5. Förare av fordon som utför godstransporter och som utvidgar eller ändrar sin verksamhet till

att omfatta även persontransporter eller omvänt och som innehar ett yrkeskompetensbevis enligt

artikel 6, behöver inte upprepa de gemensamma delarna i den grundläggande kompetensen utan

endast de delar som är specifika för den nya kompetensen.
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Artikel 6

Yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens

1. Yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens

a) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av deltagande i en utbildning och genomfört prov

I enlighet med artikel 3.1 a i skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning vid

ett utbildningscentrum som godkänts av de behöriga myndigheterna i enlighet med avsnitt 5

i bilaga I, nedan kallat godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga ämnen

som avses i förteckningen i avsnitt 1 i bilaga I tas upp. Utbildningen skall avslutas med

godkänt resultat i det prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.1 i bilaga I. Medlemsstaternas

behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna provet, som syftar till

att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1

i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till

föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om uppnådd grundläggande kompetens.

b) Yrkeskompetensbevis utfärdat på grundval av genomförda prov

I enlighet med artikel 3.1 a ii skall medlemsstaterna kräva att aspiranten uppnår godkända

resultat i de teoretiska och praktiska prov som avses i avsnitt 2 punkt 2.2 i bilaga I.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna

dessa prov, som syftar till att kontrollera om aspiranten har den kunskapsnivå i samtliga

ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda myndigheter eller organ skall

övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om

uppnådd grundläggande kompetens.
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2. Yrkeskompetensbevis om snabbförvärvad grundläggande kompetens

I enlighet med artikel 3.2 skall medlemsstaterna kräva att aspiranten deltar i utbildning vid ett

godkänt utbildningscentrum. I denna utbildning skall samtliga de ämnen som avses i avsnitt 1

i bilaga I tas upp.

Utbildningen skall avslutas med ett prov enligt avsnitt 3 i bilaga I. Medlemsstaternas behöriga

myndigheter eller ett organ som utsetts av dessa skall anordna provet, som syftar till att kontrollera

om aspiranten har den kunskapsnivå i ovannämnda ämnen som krävs i avsnitt 1 i bilaga I. Nämnda

myndigheter eller organ skall övervaka provet och vid godkänt resultat till föraren utfärda ett

yrkeskompetensbevis om snabbförvärvad grundläggande kompetens.

Artikel 7

Fortbildning

I fortbildningen, som skall syfta till att ge innehavare av yrkeskompetensbevis enligt artikel 6 samt

sådana förare som avses i artikel 4 en möjlighet att uppdatera de viktigaste kunskaperna för yrkets

utövande, skall tyngdpunkten läggas på trafiksäkerhet och rationell bränsleförbrukning.

Utbildningen skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum i enlighet med avsnitt 5 i bilaga I.

Om föraren byter företag skall hänsyn tas till fortutbildning som redan genomgåtts.

Syftet med fortbildningen skall vara att fördjupa kunskaperna i och repetera vissa av de ämnen som

avses i avsnitt 1 i bilaga I.
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Artikel 8

Yrkeskompetensbevis om fortbildning

1. Efter fortbildningen enligt artikel 7 skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det

godkända utbildningscentrumet till föraren utfärda ett yrkeskompetensbevis om fortbildning.

2. Följande förare skall genomgå en första fortbildning:

a) Innehavare av ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6, inom fem år efter den dag då

yrkeskompetensbeviset utfärdades.

b) Förare enligt artikel 4, inom fem år efter de tidpunkter som anges i artikel 14.2, enligt en

tidsplan som fastställs av medlemsstaterna.

Medlemsstaterna får förkorta eller förlänga de perioder som avses i leden a och b, bland annat för

att de skall sammanfalla med den dag då körkortets giltighetstid löper ut eller för att möjliggöra ett

successivt införande av fortbildningen. Perioden får dock inte vara kortare än tre år eller längre än

sju år.

3. Förare som har genomgått den första fortbildningen enligt punkt 2 skall genomgå fortbildning

vart femte år, före utgången av giltighetstiden för yrkeskompetensbeviset om fortbildning.

4. Innehavare av ett yrkeskompetensbevis enligt artikel 6 eller artikel 8.1 samt förare enligt

artikel 4 som upphört att vara yrkesverksamma och som inte längre uppfyller kraven

i punkterna 1−3 skall genomgå en fortbildning innan de återgår till att utöva yrket.
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5. Förare som utför godstransporter eller persontransporter på väg, och som har genomgått

fortbildning för någon av körkortskategorierna i artikel 5.2 och 5.3, skall undantas från skyldigheten

att genomgå fortbildning för någon annan av de kategorier som anges i de punkterna.

Artikel 9

Utbildningsort

Förare enligt artikel 1 a skall erhålla den grundläggande kompetens som anges i artikel 5

i den medlemsstat där de har normal hemvist (bostadsorten) enligt definitionen i artikel 14

i förordning (EEG) nr 3821/851.

Förare enligt artikel 1 b skall erhålla denna kompetens i den medlemsstat där företaget är etablerat

eller i den medlemsstat som utfärdat arbetstillstånd för dem.

Förare enligt artikel 1 a och b skall genomgå fortbildning enligt artikel 7 i den medlemsstat där de

har normal hemvist (bostadsorten) eller i den medlemsstat där de arbetar.

                                                
1 Rådets förordning (EEG) nr 3821/85 av den 20 december 1985 om färdskrivare vid

vägtransporter (EGT L 370, 31.12.1985, s. 8). Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1360/2002 (EGT L 207, 5.8.2002, s. 1).
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Artikel 10

Gemenskapskod

1. På grundval av yrkeskompetensbevis enligt artikel 6 eller artikel 8.1 skall medlemsstaternas

behöriga myndigheter införa gemenskapskoden enligt punkt 2 i den här artikeln intill motsvarande

körkortskategorier, med beaktande av bestämmelserna i artikel 5.2 och 5.3 och artikel 8,

� antingen på körkortet,

� eller på det yrkeskompetensbevis för förare som skall upprättas i enlighet med förlagan i

bilaga II.

De yrkeskompetensbevis för förare som medlemsstaterna utfärdar skall erkännas ömsesidigt. Vid

utfärdandet av beviset skall de behöriga myndigheterna förvissa sig om att det körkort vars nummer

anges på beviset alltjämt är giltigt.

2. Följande gemenskapskod skall läggas till i den förteckning över harmoniserade

gemenskapskoder som ingår i bilagorna I och Ia till rådets direktiv 91/439/EEG:

"95. Yrkeskompetensbevis enligt artikel 3 giltigt t.o.m. ... (t.ex. 95............. 01.01.2012)."
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3. a) Förare enligt artikel 1 b som framför fordon som används för godstransporter på väg

skall förete intyg för den kompetens och utbildning som föreskrivs i detta direktiv

i form av det förartillstånd som avses i förordning (EG) nr 484/20021.

Medlemsstaten får, som ett komplement till detta tillstånd, till en sådan förare utfärda

det yrkeskompetensbevis för förare som avses i bilaga II och som är försett med

motsvarande gemenskapskod.

b) Förare enligt artikel 1 b som framför fordon som används för persontransporter på väg

skall förete intyg för den kompetens och utbildning som föreskrivs i detta direktiv

genom

� antingen gemenskapskoden på gemenskapskörkortet, om han innehar detta

körkort, eller

� det yrkeskompetensbevis för förare som avses i bilaga II och som är försett med

motsvarande gemenskapskod, eller

� ett nationellt bevis vars giltighet medlemsstaterna ömsesidigt erkänner på sina

respektive territorier.

Artikel 11

Anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen

De ändringar som är nödvändiga för att anpassa bilagorna I och II till den vetenskapliga och

tekniska utvecklingen skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 12.2.

                                                
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 av den 1 mars 2002 om ändring

av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett
förartillstånd (EGT L 76, 19.3.2002, s. 1).
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Artikel 12

Kommittéförfarande

1. Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2. När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med

beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader.

3. Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 13

Rapport

Kommissionen skall senast den ...* till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala

kommittén samt Regionkommittén överlämna en rapport som innehåller en första bedömning av

genomförandet av detta direktiv, särskilt i fråga om likvärdigheten mellan de olika system för

förvärvande av grundläggande kompetens som anges i artikel 3. Denna rapport skall vid behov

åtföljas av lämpliga förslag.

Artikel 14

Införlivande och genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är

nödvändiga för att följa detta direktiv före den ...**. De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

                                                
* Åtta år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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När en medlemsstat antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv

eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen

skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser

� när det gäller grundläggande kompetens för framförande av fordon i körkortskategorierna D1,

D1+E, D och D+E från och med ...*,

� när det gäller grundläggande kompetens för framförande av fordon i körkortskategorierna C1,

C1+E, C och C+E från och med ...**.

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta och bistå varandra vid

tillämpningen av dessa bestämmelser.

Artikel 15

Upphävande

1. Artikel 5 i förordning (EEG) nr 3820/85 skall upphöra att gälla enligt följande:

a) Punkt 1 skall upphöra att gälla med verkan från och med den ...**.

b) Punkterna 2 och 4 skall upphöra att gälla med verkan från och med den ...*.

2. Direktiv 76/914/EEG skall upphöra att gälla från och med den ...**.

                                                
* Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** Sex år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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3. De bestämmelser i lagar och andra författningar som har antagits för att följa

direktiv 76/914/EEG skall inte längre tillämpas

� från och med den ...* på förare av fordon för persontransporter på väg,

� från och med den ...** på förare av fordon för godstransporter på väg.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas

officiella tidning.

Artikel 17

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

                                                
* Fem år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** Sex år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
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BILAGA I

MINIMIKRAV I FRÅGA OM KOMPETENS OCH UTBILDNING FÖR YRKESFÖRARE

Avsnitt 1: Förteckning över ämnen

De kunskaper som skall beaktas när förarens grundläggande kompetens och fortbildning fastställs

av medlemsstaterna skall omfatta åtminstone alla ämnen i denna förteckning. I dessa ämnen skall

aspiranterna uppnå den nivå i fråga om kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att på ett

tryggt sätt framföra fordon i den berörda körkortskategorin.

Den lägsta kunskapsnivån får inte vara lägre än nivå 2 enligt de utbildningsnivåer som anges

i bilaga 1 till beslut 85/368/EEG1, det vill säga den nivå som uppnåtts genom utbildning i den

obligatoriska skolan, kompletterad med en yrkesutbildning.

1. Avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna

För samtliga körkort

1.1 Mål: att känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.

Kurvorna över motorns vridmoment, effekten och bränsleförbrukningen, optimal användning

av varvräknare, diagram över växellådans utväxling.

                                                
1 Rådets beslut 85/368/EEG av den 16 juli 1985 om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter

mellan medlemsstaterna inom EG (EGT L 199, 31.7.1985, s. 56).
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1.2 Mål: att känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska

fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.

Särskilda egenskaper hos det hydrauliska bromsservosystemet, bromsarnas och retarderns

begränsningar, kombinerad användning av bromsar och retarder, optimalt utnyttjande av

förhållandet fart�växellåda, användning av fordonets tröghet, metoder för att sakta ner och

bromsa i nedförsbacke, agerande om fel uppstår.

1.3 Mål: att kunna optimera bränsleförbrukningen.

Optimering av bränsleförbrukningen genom att tillämpa de kunskaper som anges i punkterna

1.1 och 1.2.

Körkort C, C+E, C1, C1+E

1.4 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett

korrekt utnyttjande av fordonet.

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets

last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, beräkning av

den totala volymen/bruttovolymen, fördelning av lasten, effekter av överbelastning på en axel,

fordonsstabilitet och gravitationscentrum, typer av förpackningsmaterial och pallar.

Grundläggande godssäkringskategorier, metoder för fastspänning och säkring av gods,

användning av spännband, kontroll av säkringsutrustning, användning av

hanteringsutrustning, användning av presenningar.
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Körkort D, D+E, D1, D1+E

1.5 Mål: att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet.

Justering av rörelser i längd- och sidriktningen, gemensamt bruk av vägnätet, placering på

körbanan, mjukhet vid inbromsning, behärskning av överhänget, användning av särskild

infrastruktur (offentliga platser och reserverade körfält), hantering av konflikter mellan ett

tryggt körsätt och andra uppgifter som förare, kommunikation med passagerarna, särskilda

hänsyn vid transport av vissa passagerargrupper (personer med funktionshinder, barn).

1.6 Mål: att vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett

korrekt utnyttjande av fordonet.

Krafter som påverkar fordon i rörelse, hur växellådan bäst utnyttjas i förhållande till fordonets

last och vägförhållanden, beräkning av fordonets eller fordonstågets nyttolast, fördelning av

lasten, effekter av överbelastning på en axel, fordonsstabilitet och gravitationscentrum.

2. Tillämpning av bestämmelser

För samtliga körkort

2.1 Mål: att känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.

Maximala arbetstider inom transportsektorn, principer i, tillämpning och konsekvenser av

rådets förordningar (EEG) nr 3820/85 och 3821/85, påföljder vid bristande eller felaktig

användning eller manipulering av färdskrivaren, kunskaper om sociala förhållanden inom

vägtransportsektorn: rättigheter och skyldigheter för förare i fråga om grundläggande

kompetens och fortbildning.
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Körkort C, C+E, C1, C1+E

2.2 Mål: att känna till bestämmelserna för godstransporter.

Intyg för att bedriva transportverksamhet, skyldigheter enligt standardavtalen för

godstransporter, utformning av de dokument som ingår i transportkontrakten, internationella

transporttillstånd, skyldigheter enligt konventionen om fraktavtal vid internationell

godsbefordran på väg, internationella fraktsedlar, gränsöverskridande transporter, speditörer,

särskilda dokument som medföljer godset.

Körkort D, D+E, D1, D1+E

2.3 Mål: att känna till bestämmelserna för persontransporter.

Transport av särskilda passagerargrupper, säkerhetsutrustning i bussen, säkerhetsbälten,

lastning av fordonet.

3. Hälsa, vägtrafiksäkerhet och miljösäkerhet, service, logistik

För samtliga körkort

3.1. Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.

Olika typer av arbetsrelaterade olyckor inom transportsektorn, statistik över trafikolyckor,

lastbilars och bussars olycksfrekvens, personskador, materiella skador, ekonomiska

konsekvenser.
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3.2 Mål: kunna förebygga människosmuggling.

Människosmuggling och illegal invandring: allmän information, konsekvenser för föraren,

förebyggande åtgärder, checklista, lagstiftningen om transportföretagens ansvar.

3.3 Mål: kunna förebygga fysiska risker.

Ergonomi: riskfyllda rörelser och arbetsställningar, fysisk kondition, hanteringsövningar,

personlig säkerhet.

3.4 Mål: vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Principer för en hälsosam och balanserad kost, effekter av alkohol, läkemedel eller andra

ämnen som kan påverka beteendet, symptom på, orsaker till och effekter av trötthet och stress,

den grundläggande arbets- och vilocykelns betydelse.

3.5. Mål: att kunna bedöma krissituationer.

Agerande i krissituationer: bedömning av situationen, hindra att olyckssituationen förvärras,

kalla på hjälp, komma till skadades undsättning och ge första hjälpen åt skadade, vidta

åtgärder vid brand, evakuera dem som befinner sig i lastbilar/passagerare i bussar, garantera

alla passagerares säkerhet, reaktioner vid överfall, grundläggande principer för hur en

olycksrapport skall utformas.

3.6 Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Förarens uppträdande och företagets profil: hur kvaliteten på förarens tjänster är av betydelse

för företaget, förarens olika roller, personer som föraren kan komma i kontakt med,

fordonsunderhåll, uppläggning av arbetet, kommersiella och ekonomiska konsekvenser av

tvister.
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Körkort C, C+E, C1, C1+E

3.7 Mål: att känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av

marknaden.

Vägtransporter i förhållande till andra transportsätt (konkurrens, befraktare), olika typer av

vägtransportverksamhet (transporter för andras räkning, för egen räkning, transportrelaterad

verksamhet), organisationen av de vanligaste transportföretagen och transportrelaterad

verksamhet, olika specialiserade transporter (tank- eller kyltransportbilar osv.), utvecklingen

inom sektorn (diversifiering av tillhandahållna tjänster, järnväg/väg, underleverantörer, osv.).

Körkort D, D+E, D1, D1+E

3.8 Mål: att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och organisationen av

marknaden.

Persontransporter på väg i förhållande till olika transportsätt för persontransport

(järnväg, personbilar), olika typer av vägtransportverksamhet för persontransport,

gränspassage (internationella transporter), de vanligaste persontransportföretagens

organisation.

Avsnitt 2: Obligatorisk grundläggande kompetens enligt artikel 3.1 a

2.1 Alternativet med deltagande i utbildning och genomförande av prov

Utbildning för grundläggande kompetens skall omfatta undervisning i samtliga de ämnen som

återfinns i förteckningen i avsnitt 1. Längden på utbildningen för grundläggande kompetens

skall uppgå till 280 timmar.
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Varje aspirant skall köra individuellt minst tjugo timmar med ett fordon i den berörda

kategorin som åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG.

Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är

anställd vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare kan genomföra högst åtta av de

tjugo timmarna individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad

simulator för att bedöma graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av

säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och

olika väderleksförhållanden och körning vid olika tidpunkter på dygnet.

För förare enligt artikel 5.5 skall utbildningslängden för grundläggande kompetens uppgå till

70 timmar, varav fem timmar skall utgöras av individuell körning.

När utbildningen avslutats skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som

dessa utsett pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet skall omfatta minst

en fråga inom varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1.

2.2 Alternativet med prov

Medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som de utsett skall anordna ett

teoretiskt och ett praktiskt prov enligt nedan för att kontrollera om aspiranterna har den

kunskapsnivå som krävs enligt avsnitt 1 när det gäller de angivna målen och ämnena.

a) Det teoretiska provet skall bestå av minst två delar:

i) Skriftliga frågor som antingen består av flervalsfrågor eller frågor med direkta

svar, alternativt en kombination av dessa två typer.
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ii) Fallstudier.

Minimilängden på det teoretiska provet skall vara fyra timmar.

b) Det praktiska provet skall bestå av två delar:

i) Ett körprov som är avsett att göra det möjligt att bedöma graden av avancerad

träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser. Detta prov

skall om möjligt äga rum på vägar utanför tätbebyggda områden, på

motortrafikleder och motorvägar (eller liknande), samt på alla typer av vägar

i stadsmiljö, och de bör utgöra prov på de olika svårigheter som en förare riskerar

att råka ut för. Det är önskvärt att detta prov kan äga rum under olika

trafiktäthetsförhållanden. Tiden för körning på väg bör utnyttjas optimalt för att

aspiranten skall kunna bedömas på alla de trafikområden som denna måste kunna

hantera. Minimilängden på detta prov är 90 minuter.

ii) Ett praktiskt prov som åtminstone omfattar punkterna 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 och

3.5.

Minimilängden på detta prov är 30 minuter.

De fordon som används under det praktiska provet skall åtminstone uppfylla kraven för

testfordon i direktiv 91/439/EEG.

Det praktiska provet kan kompletteras med ett tredje prov som äger rum på en särskild

bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma graden av avancerad

träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt i fråga om

behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och

körning vid olika tidpunkter på dygnet.
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Längden på detta valfria prov har inte fastställts. I det fall föraren klarar detta prov kan

längden på detta minska längden på det körprov på 90 minuter som anges i led i. Denna

minskning får dock inte överstiga 30 minuter.

För förare enligt artikel 5.5 inskränker sig det teoretiska provet till de ämnen som avses i

avsnitt 1, vilka berör de fordon som den nya grundläggande kompetensen gäller. Dessa förare

måste dock genomgå det praktiska provet i dess helhet.

Avsnitt 3: Snabbförvärvad grundläggande kompetens enligt artikel 3.2

Utbildning för snabbförvärvad grundläggande kompetens skall omfatta undervisning i samtliga de

ämnen som återfinns i förteckningen i avsnitt 1. Längden på utbildningen skall uppgå till

140 timmar.

Varje aspirant skall köra individuellt minst 10 timmar med ett fordon i den berörda kategorin som

åtminstone uppfyller kraven för testfordon i direktiv 91/439/EEG.

Aspiranten skall under den individuella körningen enligt ovan följas av en instruktör som är anställd

vid ett godkänt utbildningscentrum. Varje förare får genomföra högst fyra av de tio timmarna

individuell körning på en särskild bana eller med hjälp av en avancerad simulator för att bedöma

graden av avancerad träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelser, särskilt

i fråga om behärskningen av fordonet vid olika väglag och olika väderleksförhållanden och körning

vid olika tidpunkter på dygnet.

För förare enligt artikel 5.5 skall utbildningslängden för snabbförvärvad grundläggande kompetens

uppgå till 35 timmar, varav två och en halv timme skall utgöras av individuell körning.

När utbildningen avslutats skall medlemsstaternas behöriga myndigheter eller det organ som dessa

utsett pröva förarens kunskapsnivå skriftligt eller muntligt. Provet skall omfatta minst en fråga inom

varje mål i förteckningen över ämnen i avsnitt 1.
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Avsnitt 4: Obligatorisk fortbildning enligt artikel 3.1 b

Obligatoriska fortbildningskurser skall anordnas av ett godkänt utbildningscentrum. Längden på en

sådan kurs skall uppgå till 35 timmar vart femte år och fördelas på perioder på minst sju timmar.

Avsnitt 5: Godkännande av den grundläggande kompetensen och fortbildningen

5.1 De utbildningscentrum som tillhandahåller utbildning för grundläggande kompetens samt

fortbildning skall godkännas av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Ett sådant

godkännande kan endast erhållas efter en skriftlig ansökan. Till den skriftliga ansökan skall

följande handlingar bifogas:

5.1.1 Ett lämpligt kompetens- och utbildningsprogram som anger ämnen, plan för

genomförande och undervisningsmetoder.

5.1.2 Lärarnas kvalifikationer och verksamhetsområden.

5.1.3 Information om undervisningslokaler, undervisningsmaterial, tillgängliga resurser för

det praktiska arbetet och den fordonspark som används.

5.1.4 Villkoren för deltagande i utbildningen (antal deltagare).

5.2 Den behöriga myndigheten skall skriftligen godkänna utbildningen på följande villkor:

5.2.1 Utbildningen skall genomföras i enlighet med de dokument som bifogas ansökan.
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5.2.2 Den behöriga myndigheten skall ha rätt att skicka bemyndigade personer för att närvara vid

den utbildning som ges av de godkända utbildningscentrumen och ha rätt att kontrollera

resursutnyttjandet och att utbildningen och proven fungerar väl.

5.2.3 Godkännandet kan återkallas eller förklaras vilande om villkoren inte längre uppfylls.

Det godkända utbildningscentrumet skall garantera att lärarna har god kännedom om de

senaste bestämmelserna och utbildningskraven. Inom ramen för ett särskilt urvalsförfarande

skall utbildarna ha dokumenterad kännedom om undervisningsmaterialet och

undervisningsmetoder. När det gäller den praktiska delen av utbildningen skall utbildarna,

i likhet med körskollärare som utbildar förare för tunga fordon, ha dokumenterad erfarenhet

från föraryrket eller motsvarande förarerfarenhet.

Kursprogrammet skall utformas i enlighet med godkännandet och omfatta de ämnen som

avses i avsnitt 1.
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BILAGA II

BESTÄMMELSER OM EUOROPEISKA GEMENSKAPERNAS MODELL

FÖR YRKESKOMPETENSBEVIS FÖR FÖRARE

1. De fysiska egenskaperna hos beviset skall vara i enlighet med ISO 7810 och ISO 7816-1.

De metoder som används för att kontrollera de fysiska egenskaperna hos beviset i syfte att

fastställa att de följer de internationella normerna skall vara i enlighet med ISO 10373.

2. Yrkeskompetensbeviset för förare skall bestå av två sidor.

Sidan 1 skall innehålla följande:

a) Rubriken "yrkeskompetensbevis för förare" i stort typsnitt på det eller de språk som

används i den medlemsstat som utfärdar beviset.

b) Namnet på den medlemsstat som utfärdar beviset (frivillig uppgift).

c) Nationalitetsbeteckningen för den medlemsstat som utfärdar beviset, inlagd i vitt i en

blå rektangel och omgiven av tolv gula stjärnor, skall vara en av följande:

B : Belgien L : Luxemburg

DK : Danmark NL : Nederländerna

D : Tyskland A : Österrike

GR : Grekland P : Portugal

E : Spanien FIN : Finland

F : Frankrike S : Sverige

IRL : Irland UK : Förenade kungariket

I : Italien
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d) De uppgifter som är särskiljande för beviset, numrerade enligt följande:

1. Innehavarens efternamn.

2. Innehavarens förnamn.

3. Innehavarens födelsedatum och födelseort.

4. a) Datum för utfärdandet.

b) Sista giltighetsdag.

c) Namnet på den behöriga myndighet som utfärdat yrkeskompetensbeviset för

förare (får tryckas på sidan 2).

d) Ett annat nummer än körkortsnumret, vilket kan användas för administrativa

ändamål (frivillig uppgift).

5. a) Körkortets nummer.

b) Serienummer.

6. Ett fotografi av innehavaren.

7. Innehavarens underskrift.

8. Innehavarens normala hemvist (bostadsort) eller postadress (frivillig uppgift).
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9. (Under) kategorier av fordon för vilka föraren uppfyller kraven på grundläggande

kompetens och fortbildning.

e) Orden "Europeiska gemenskapernas modell" skall finnas tryckta på det eller de språk

som används i den medlemsstat som utfärdar beviset, och rubriken

"yrkeskompetensbevis för förare" på gemenskapens övriga språk skall vara tryckta i

blått och utgöra bakgrund på beviset:

tarjeta de cualificación del conductor

chaufføruddannelsesbevis

Fahrerqualifizierungsnachweis

δελτίο επιµόρφωσης οδηγού

driver qualification card

carte de qualification de conducteur

cárta cáilíochta tiomána

carta di qualificazione del conducente

kwalificatiekaart bestuurder

carta de qualificação do motorista

kuljettajan ammattipätevyyskortti

yrkeskompetensbevis för förare
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f) Färganvisningar:

� blå : Pantone Reflex blue

� gul : Pantone yellow

Sidan 2 skall innehålla följande:

a) 9. (Under)kategorier av fordon för vilka föraren uppfyller kraven på grundläggande

kompetens och fortbildning.

10. Den gemenskapskod som anges i artikel 10 i detta direktiv.

11. Ett utrymme där utfärdande medlemsstat kan föra in upplysningar som är

nödvändiga för administrationen av beviset eller som gäller trafiksäkerhet

(frivillig uppgift). Om upplysningen faller under någon rubrik i denna bilaga skall

den föregås av motsvarande siffra i rubriken.

b) En förklaring till de numrerade rubrikerna på sidorna 1 och 2 av beviset

(åtminstone rubrikerna 1, 2, 3, 4 a, 4 b, 4 c, 5 a, 5 b och 10).

Om en medlemsstat önskar avfatta dessa texter på ett annat nationellt språk än danska,

engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska,

svenska eller tyska skall medlemsstaten upprätta en tvåspråkig version av beviset där ett

av de ovannämnda språken används, utan att det påverkar tillämpningen av övriga

bestämmelser i denna bilaga.
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3. Säkerhet, inbegripet skydd för uppgifter

Bevisets olika grundläggande beståndsdelar är avsedda att utesluta varje slag av förfalskning

eller manipulation och möjliggöra upptäckt av alla försök av sådant slag.

Medlemsstaten skall sörja för att bevisets säkerhetsnivå åtminstone är jämförbar med

körkortets säkerhetsnivå.

4. Särskilda bestämmelser

Efter samråd med kommissionen får medlemsstaterna lägga till färger eller markeringar,

exempelvis streckkod, nationella symboler och säkerhetsdetaljer, utan att det påverkar

tillämpningen av de övriga bestämmelserna i denna bilaga.

Inom ramen för det ömsesidiga erkännandet av bevisen får streckkoden inte innehålla någon

annan information än vad som redan står att läsa på beviset eller som är nödvändig för

utfärdandet av beviset.
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EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS MODELL FÖR

YRKESKOMPETENSBEVIS FÖR FÖRARE

Sida 1

*
*       *

*               *
 *       *

*

YRKESKOMPETENSBEVIS
FÖR FÖRARE

MEDLEMSSTAT

6. FOTO 1
2.
3.
4 a
4 c.
5 a.

4 b.
4 d.
5 b.

9.

7.
8.

Sida 2

9. 10.
C1
C

11.

D1
D
C1E
CE
D1E
DE

1. Efternamn 2. Förnamn
3. Födelsedatum och
födelseort 4 a
Utfärdandedatum 4 b
Sista giltighetsdatum 4 c
Utfärdat av
5 a. Körkortets nummer
5 b. Serienummer
8. Bostadsort 9. Kategori
10. Gemenskapskod
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TRANS 141
SOC 253
CODEC 601

RÅDETS MOTIVERING
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet den 5 december 2002 inför antagandet

av Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och
fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och
om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets
direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG

RÅDETS MOTIVERING



8938/1/02 REV 1 ADD 1 REV 1 gbc/EE/lh,chs 2
DG C IV    SV

I. INLEDNING

Med beaktande av artikel 71 i EG-fördraget och inom ramen för medbeslutandeförfarandet i

enlighet med artikel 251 i EG-fördraget, antog rådet sin gemensamma ståndpunkt om ett

utkast till direktiv om utbildning av yrkesförare för gods- eller persontransport på väg

den 5 december 2002.

När rådet fattade sin ståndpunkt tog det hänsyn till Europaparlamentets yttrande vid den första

behandlingen den 17 januari 20021 och Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande som

avgavs den 11 juli 20022. Regionkommittén avstod från sin rätt att yttra sig3.

Syftet med utkastet till direktiv är att införa obligatorisk grundutbildning och fortbildning för

yrkesförare. Enligt nuvarande gemenskapslagstiftning skall endast vissa förarkategorier –

motsvarande ett relativt litet antal förare – inneha yrkeskompetensbevis i enlighet med

reglerna om lägsta utbildningsnivå för vissa förare vid vägtransporter. Å andra sidan kräver

för närvarande endast ett fåtal medlemsstater obligatorisk utbildning av förare. På det hela

taget utövar för närvarande det stora flertalet yrkesförare i medlemsstaterna sitt yrke endast på

grundval av körkortet.

                                                
1 Ännu inte offentliggjord i Officiella tidningen.
2 EGT C 260, 17.9.2001, s. 90.
3 Brev av den 15.10.2001.
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II. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

Rådet instämmer helt med målet och principerna i kommissionens förslag. Rådet är positivt

till att införa ett system med obligatorisk grundutbildning och fortbildning för yrkesförare.

Med tanke på den nuvarande situationen i medlemsstaterna å ena sidan och både räckvidden

(förarkategorier som omfattas) i utkastet till direktiv och typen av kompetens och utbildning

som skall tillhandahållas enligt villkoren i direktivet å andra sidan, anser rådet att ett sådant

system kommer att ge ett väsentligt mervärde. Det kommer att göra det möjligt för förarna att

bättre uppfylla de krav som ställs från deras yrkesmiljö. Till följd därav, och bortsett från

kvaliteten på tjänsten, kommer nivån på vägsäkerheten och förarens egen säkerhet att höjas.

Det kommer också att bidra till en harmonisering av förarnas sociala villkor och av deras

anställningsvillkor. Slutligen bör detta utbildningssystem även göra föraryrket mer attraktivt

för ungdomar i en situation när det råder brist på förare på arbetsmarknaden.

Rådet ansåg att det även var viktigt att utforma genomförandemekanismerna i utkastet till

direktiv med beaktande av medlemsstaternas särdrag, i medlemsstaternas nuvarande

utbildningssystem i tillämpliga delar – vilket visade sig vara värdefullt – och mer allmänt hur

transportsektorn fungerar i den enskilda medlemsstaten. Det har emellertid alltid varit

underförstått att de grundläggande principerna i kommissionens förslag när det gäller den

kvalitet och den effektivitet i yrkesutbildningen som skall uppnås inte på något sätt får

äventyras. Denna strategi fick rådet att i kommissionens första förslag införa ett antal – ibland

väsentliga – nya inslag i sin gemensamma ståndpunkt. Särskilt när de tillhandahåller ett

system för grundläggande kompetens kan medlemsstaterna nu välja mellan två alternativ: det

ena alternativet omfattar både närvaro vid kursen och prov, det andra alternativet omfattar

enbart prov.
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Huvuddragen i utkastet till direktiv är följande:

När det gäller räckvidden gäller utkastet till direktiv alla förare som utför vägtransporter

inom gemenskapen med hjälp av fordon för vilka det krävs körkort (eller körkort av ett slag

som erkänts som likvärdigt) i kategorierna C1, C1+E, C eller C+E och D1, D1 +E, D eller

D+E (enligt definitionerna i direktiv 91/439/EEG). Detta direktiv omfattar medborgare, såväl

i en medlemsstat som i ett tredje land, vilka är anställda i ett företag som är etablerat i en

medlemsstat eller anlitas av ett sådant företag.

För att få framföra fordon krävs dels grundläggande kompetens, dels fortbildning. Som det

påpekas ovan föreskrivs i rådets gemensamma ståndpunkt om ett dubbelt system för

grundläggande kompetens. Medlemsstaten får välja om den vill föreskriva att det för att

uppnå denna grundläggande kompetens krävs antingen deltagande i obligatoriska kurser och

godkänt resultat på provet eller endast godkänt resultat på provet. Medlemsstaterna får även

på vissa villkor införa ett system för att i snabbare tempo förvärva grundläggande kompetens.

I sådana fall kan föraren följa en "kurs som ger den snabbförvärvade grundläggande

kompetensen" vilket innebär att kurserna pågår under en kortare tid men är obligatoriska.

Den första fortbildningen bör vara avslutad senast fem år efter datumet för utfärdande av

yrkeskompetensbeviset för den grundläggande kompetensen eller inom den tidsgräns som

satts för vissa förares hävdande av sina tidigare rättigheter. Efter sin första fortbildning bör

föraren delta i en fortbildningskurs vart femte år. De "hävdvunna rättigheterna" föreskriver att

förare som innehar det aktuella körkortet som utfärdats inom två eller tre år – beroende på

körkortstyp – efter sista datum för införlivande av detta utkast till direktiv i nationell

lagstiftning undantas från kravet på grundläggande kompetens.
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I kommissionens förslag föreskrivs att utfärdandet av utbildningsbevis till föraren skall

införas med en gemenskapskod på körkortet. Eftersom det kan variera från medlemsstat till

medlemsstat hur ofta körkortet förnyas, föreslår rådet nu som ett alternativ till införande på

körkortet att denna certifiering (angående innehav av "bevis om yrkesmässig kompetens" eller

"yrkeskompetensbevis") får införas på ett nytt "kompetens- och utbildningsbevis för förare".

Därigenom undviker man en situation när de tidsperioder och tidsgränser föraren måste iaktta

för den grundläggande kompetensen och fortbildningen nödvändigtvis sammanfaller med det

regelbundna förnyandet av körkortet. Båda principerna grundar sig på principen om

ömsesidigt erkännande av medlemsstaterna.

Ytterligare ändringar i rådets gemensamma ståndpunkt gäller bland annat termer och

definitioner, tillägg av undantag från tillämpningsområdet för fordon som används i

krissituationer eller som är avsedda för räddningsuppdrag och för fordon som används under

körlektioner, den minimiålder som krävs för förare, datum för införlivande och ikraftträdande

samt motsvarande datum för upphävande av direktiv 76/914/EEG och de relevanta artiklarna i

förordning (EEG) nr 3820/85.

III. EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG

Vid behandlingen av Europaparlamentets förslag till ändringar vid den första behandlingen,

noterade rådet att det stora flertalet av dessa ändringsförslag, till sitt syfte och innehåll, i

mycket liknar motsvarande bestämmelser i rådets gemensamma ståndpunkt. Samtidigt som

rådet inte kunde godkänna de flesta av dessa ändringsförslag i deras lydelse (med undantag av

ändringsförslag 15) – bl.a. på grund av ett annat tillvägagångssätt beträffande några

grundläggande aspekter (t.ex. det dubbla systemet för grundläggande kompetens) – anser

rådet att texten i den gemensamma ståndpunkten i stort sett garanterar att det i dessa specifika

ändringsförslag eftersträvade målet uppnås. Detta gäller i synnerhet ändringsförslag 1, 3, 4,

6 (delvis), 7, 8, 9, 11, 12 (delvis), 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24 och 43.
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(OR. en)
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11820/1/02
REV 1
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I/A-PUNKTSNOT
från: Generalsekretariatet
till: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I)/rådet
Komm. förslag nr: 6021/01 TRANS 12 SOC 46 CODEC 110 + COR 1 (fr)
Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och
fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och
om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets
direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/914/EEG

1. I avsaknad av ett yttrande från Europaparlamentet enades rådet vid sitt möte

den 7 december 20011 om en allmän riktlinje beträffande det föreslagna direktivet.

Europaparlamentet antog därefter sitt yttrande vid första behandlingen2 3. Eftersom rådet inte

kunde godkänna alla ändringar, bör det nu anta en gemensam ståndpunkt.

2. Vid ovannämnda rådsmöte meddelade den danska och den tyska delegationen att de ämnade

avstå från att rösta: den tyska delegationen lämnade en röstmotivering till rådets protokoll.

Rådet lämnade också ett uttalande till rådets protokoll.

                                                
1 Se dok. 7943/02 TRANS 112 SOC 183 CODEC 451.
2 Lämnades den 17 januari 2002. Ännu inte offentliggjort i EGT.
3 Rådet hade också tillgång till yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén, som lämnats

den 11 juli 2001 (EGT C 260, 17.9.2001, s. 90). Regionkommittén avstod från rätten att yttra
sig, enligt brev av den 15 oktober 2001.
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3. Denna text har under tiden slutgranskats av juristlingvistgruppen. Med förbehåll för

bekräftelse i Coreper föreslås rådet

− anta texten enligt dok. 8938/02 TRANS 141 SOC 253 CODEC 601 + COR 1 (fr, de, it,

pt, fi, sv) + COR 2 (en) som en gemensam ståndpunkt,

− till rådets protokoll ta den tyska delegationens röstmotivering och rådets uttalande enligt

dok. 11820/1/02 TRANS 218 SOC 378 CODEC 1044 REV 1 ADD 1, samt

− besluta att till Europaparlamentet överlämna den gemensamma ståndpunkten,

tillsammans med uttalandet med rådets motivering enligt dok. 8938/02 TRANS 141

SOC 253 CODEC 601 ADD 1 REV 1.
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Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av

Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och
fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport och
om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets
direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 75/914/EEG

För Coreper och rådet bifogas texten till röstförklaringen och uttalandet om rådets gemensamma

ståndpunkt beträffande ovanstående direktiv.
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BILAGA

Röstförklaring och uttalande till rådets protokoll vid det möte då rådets gemensamma

ståndpunkt antas inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om

grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller

persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets

direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 76/91/EEG

Röstförklaring från Tyskland

"Förbundsrepubliken Tysklands regering lägger ned sin röst om förslaget till Europaparlamentets

och rådets direktiv om utbildning av yrkesförare i gods- och persontrafik, eftersom

− de allmänna tvivlen på förenlighet med artikel 150 i EG-fördraget inte kunnat

undanröjas,

− det också föreligger tvivel på huruvida direktivet i sin nuvarande utformning kommer att få

positiva effekter för den ekonomiska politiken, särskilt om de genom direktivet orsakade

kostnaderna för ekonomin, medborgarna och förvaltningen kommer att stå i rimlig proportion

till den nytta man förväntar sig av direktivet."

Uttalande från rådet

(till artikel 2)

"Rådet skall se till att i möjligaste mån den terminologi som används för de i artikel 2 i detta

direktiv specificerade undantagen sammanfaller med den som skall användas för samma undantag

enligt den kommande förordningen om harmonisering av vissa sociala bestämmelser inom

vägtransportsektorn."
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2001/0033 (COD)

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN
TILL EUROPAPARLAMENTET

enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget

om

Gemensam ståndpunkt antagen av rådet inför antagandet av Europaparlamentets och
rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa

vägfordon för gods- eller persontransport

1- BAKGRUND

Förslaget överlämnas till Europaparlamentet och rådet
(dokument KOM(2001) 56 slutlig – 2001/0033(COD)): 2.2.2001

Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande: 11.7.2001

Europaparlamentets yttrande vid första behandlingen: 17.1.2002

Rådets gemensamma inställning antas: 7.12.2001

Rådets gemensamma ståndpunkt antas med kvalificerad majoritet: 5.12.2002

2- SYFTET MED KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Som en uppföljning på det meddelande som kommissionen lade fram i juni 2000, ”I riktning
mot säkrare och mer konkurrenskraftiga vägtransporter av hög kvalitet i gemenskapen”, har
kommissionen nu utarbetat ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar
till att införa grundläggande utbildning och fortbildning för yrkesförare.

3- KOMMENTARER TILL DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

3.1 Allmänna kommentarer

Kommissionen noterar att rådet i den enhälligt antagna gemensamma ståndpunkten
respekterar kommissionens ursprungliga förslag om grundläggande utbildning och
fortbildning för yrkesförare, samtidigt som den tillför ytterligare möjligheter att skaffa sig
sådan utbildning. Den gemensamma ståndpunkten får därför anses vara resultatet av en god
och välavvägd kompromiss.
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3.2 Ändringar som antagits av Europaparlamentet i första behandlingen

Europaparlamentet antog sammanlagt 25 ändringar i första behandlingen.

Dessa berör följande frågor:

– Tillämpningsområdet (ändring 1): Den nya formuleringen i artikel 1 är tydligare och
utvidgar bland annat tillämpningsområdet till att även omfatta förare från tredje land som
arbetar för ett företag som är etablerat i en medlemsstat. Denna ändring har tagits med i det
ändrade förslaget och ingår också i den gemensamma ståndpunkten, bortsett från att man i
den gemensamma ståndpunkten talar om "personer som framför fordon" i stället för
yrkesförare, för att undvika oklarheter.

– Ett ytterligare undantag från tillämpningsområdet för artikel 2 (ändring 2), som inte tagits
med i vare sig det ändrade förslaget eller den gemensamma ståndpunkten. Införandet av
den första ändringen gör att denna ändring blir överflödig.

– Strykning av den allmänna hänvisningen till en omkrets av 50 km i artikel 2 e. I ändring 3
föreslås det att medlemsstaterna skall ha möjlighet att göra undantag från denna omkrets på
50 km, och denna ändring har delvis tagits med i det ändrade förslaget och i den
gemensamma ståndpunkten.

– Möjligheten att arbeta som yrkesförare innan den utbildning som föreskrivs i
direktivförslaget fullföljts (ändring 4): Denna möjlighet införs i princip i det ändrade
förslaget och den gemensamma ståndpunkten, samtidigt som det fastställs tidsfrister och
villkor för inom vilket territorium detta får tillåtas.

– Införandet av en klausul om hävdvunna rättigheter för yrkesförare med minst fem års
erfarenhet: Denna ändring (5) har inte tagits med i det ändrade förslaget eller i den
gemensamma ståndpunkten. Det ursprungliga förslaget är frikostigare i detta sammanhang,
eftersom det fastställer att alla förare som varit yrkesverksamma innan det föreslagna
direktivet träder i kraft kan fortsätta sin verksamhet utan att behöva genomgå
grundläggande utbildning. En ändring skulle kunna få allvarliga följder för en sektor som
redan har brist på arbetskraft.

– Sambanden med körkortsutbildningen (ändring 6): Punkt a i denna ändring har införts i det
ändrade förslaget, och punkt b har tagits med till sin innebörd. Punkt c i ändring 6 har inte
tagits med vare sig i det ändrade förslaget eller i den gemensamma ståndpunkten.

– Möjligheten att efter fullgjord grundläggande utbildning framföra fordon i kategorierna D
och DE från och med 21 års ålder, förutsatt att det rör sig om persontransporter i reguljär
trafik på sträckor som inte överstiger 50 km (ändring 7). Genom denna ändring korrigeras
en brist i kommissionens ursprungliga förslag, och den har därför tagits med i det ändrade
förslaget och den gemensamma ståndpunkten i något omformulerat skick.

– Avläggande av prov: Dessa ändringar (8 och 9), som är förenliga med kommissionens
förslag, har införts i det ändrade förslaget. De tas med till sin innebörd i den gemensamma
ståndpunkten.
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– Utbildning på arbetstid: Denna ändring (10) har inte tagits med i det ändrade förslaget eller
i den gemensamma ståndpunkten, eftersom detta är något som avgörs av medlemsstaterna
eller t.o.m. i vissa fall av arbetsmarknadens parter. Det finns dessutom redan andra
utbildningsformer, t.ex. utbildningsledighet, som riskerar att uteslutas från direktivets
tillämpningsområde genom en sådan ändring.

– Genomförande av 35-timmarsfortbildning i avsnitt på minst 7 timmar åt gången: Denna
ändring (11) har införts i det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten,
eftersom den ger ökad flexibilitet för fortbildning, samtidigt som ett minimiavsnitt för
fortbildningen på en arbetsdag åt gången bibehålls, varigenom alltför korta
fortbildningsperioder med begränsade inlärningsresultat undviks.

– Fortbildningens innehåll (ändring 12): De ändringar som föreslås i artikel 8.2 har till sin
innebörd tagits med i det ändrade förslaget. I den gemensamma ståndpunkten har de tagits
med till en del.

– Frihet avseende utbildningsort: Denna ändring (13) har varken tagits med i det ändrade
förslaget eller i den gemensamma ståndpunkten.

– Utbildningsort för yrkesförare från tredje land: Med tanke på det utvidgade
tillämpningsområdet (ändring 1) är det logiskt att anpassa artikel 9 avseende
utbildningsorten (ändring 14). Både det ändrade förslaget och den gemensamma
ståndpunkten har ändrats i enlighet med detta ändringsförslag.

– Överföring av fortbildningsdagar (ändring 15): Denna brist i det ursprungliga förslaget har
korrigerats i det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten. Det är logiskt att en
yrkesförare som redan har genomgått fortbildningsdagar i ett företag eller en viss
medlemsstat, och som sedan växlar bostadsort, inte skall behöva göra om dessa
fortbildningsdagar.

– Strukturen i avsnitt 1 i bilagan: I ändringarna 16, 17 och 18 föreslås en klarare struktur för
utbildningsprogrammet. Här skiljs det mellan gods- och persontransport, och det fastställs
mål för varje punkt i detta avsnitt. I det ändrade förslaget och den gemensamma
ståndpunkten bibehålls denna struktur, medan avsnitt 1 omformuleras i enlighet med
ändring 6 så att man undviker överlappning med körkortsutbildningen.

– Införande av en utbildningsmöjlighet för "internationell trafik": En sådan särskild
utbildning har föreslagits bland annat för att förbättra språkkunskaperna. Denna ändring
(19) har varken tagits med i det ändrade förslaget eller den gemensamma ståndpunkten,
eftersom den avviker för starkt från det ursprungliga förslagets inriktning.

– En oberoende provmyndighet (ändringarna 20 och 21): Detta förtydligande är förenligt
med kommissionens förslag och har till sin innebörd tagits med i det ändrade förslaget och
i den gemensamma ståndpunkten.

– Extern kontroll av proven (ändringarna 22 och 23): Det handlar om två förtydliganden som
föreslagits inom ramen för avsnitt 5 i bilagan, och som berör erkännande av utbildning.
Dessa är för detaljerade och kan därför inte tas med i detta avsnitt. Dessa ändringar har inte
tagits med vare sig i det ändrade förslaget eller i den gemensamma ståndpunkten.
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– Instruktörernas kunskaper och tidigare erfarenheter: I ändring 24 respekteras
kommissionens ursprungliga förslag, samtidigt som en något större flexibilitet införs för att
garantera en tillräcklig rekrytering av instruktörer. Denna ändring har till sin innebörd
införts i det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten.

– Utvärdering: I ändring 43 föreskrivs att en utvärdering skall genomföras tre år efter det att
kommissionens direktivförslag träder i kraft. Kommissionen kan i princip godta en sådan
utvärdering, eftersom ändringen inte innehåller några klausuler som påverkar
kommissionens initiativrätt. Det är självfallet lämpligt att utvärdera genomförandet av
detta direktiv för att se om man genom harmonisering på gemenskapsnivå har kunnat
uppnå de mål som kommissionen eftersträvar. Denna ändring har till sin innebörd tagits
med i det ändrade förslaget och den gemensamma ståndpunkten, samtidigt som tidpunkten
för utvärderingen har flyttats fram.

Sammanfattningsvis har kommissionen av de tjugofem ändringar som Europaparlamentet
antagit godtagit fem (ändringarna 1, 7, 11, 15 och 24), i vissa fall med smärre formella och
redaktionella förändringar. Ytterligare åtta ändringar har godtagits i princip (ändringarna 4, 8,
9, 12, 14, 20, 21 och 43), fem har godtagits delvis (ändringarna 3, 6, 16, 17 och 18) och sju
har avvisats (ändringarna 2, 5, 10, 13, 19, 22 och 23).

I den gemensamma ståndpunkten har man på liknande sätt tagit upp samma ändringar som i
kommissionens ändrade förslag.

3.3 Nya ändringar som tillförts av rådet

I den gemensamma ståndpunkten har följande ändringar av kommissionens ändrade förslag
införts:

– Utvidgning av utbildningsmöjligheterna: I den gemensamma ståndpunkten har man infört
en ytterligare möjlighet, nämligen att fullgöra hela den grundläggande utbildningen enbart
genom att avlägga prov, utan krav på deltagande i utbildning. I detta syfte har bland annat
artiklarna 3 och 6 i den gemensamma ståndpunkten ändrats avsevärt, jämfört med
artiklarna 4 och 7 i det ändrade förslaget. Likaså har avsnitten 2-4 i bilagan ändrats. I den
gemensamma ståndpunkten ges således två möjligheter (artikel 3) för grundläggande
utbildning, dels både deltagande i utbildning och genomfört prov (så som det föreskrevs i
kommissionens ursprungliga förslag och i det ändrade förslaget), dels ett alternativ med
endast prov. Alternativet att endast avlägga prov beskrivs i detalj i bilagan (avsnitt 2.2),
vilket ger tillräcklig garanti för att denna möjlighet ger samma kvalifikationer som
alternativet att delta i utbildning och sedan avlägga prov (avsnitt 2.1).

– Terminologi: Till följd av de ändringar som beskrivs ovan talas det i den gemensamma
ståndpunkten inte längre om grundläggande utbildning utan om "grundläggande
kompetens". Den grundläggande minimiutbildningen, som alltid omfattar deltagande i
utbildning, har blivit "snabbförvärvad grundläggande kompetens". Terminologin har
däremot inte ändrats för fortbildningen. Kommissionen kan godta dessa ändringar, som
snarast kan anses vara stilistiska ändringar som inte ändrar texten på något grundläggande
sätt.
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– Gemenskapsmodellen för kompetens- och utbildningsbevis för förare: På grund av att
tillämpningsområdet för kommissionens förslag utvidgats (ändring 1) har en ny bilaga II
tillförts till den gemensamma ståndpunkten. I den nya bilagan föreskrivs en
gemenskapsmodell för kompetens- och utbildningsbevis för förare, som innebär att
medlemsstaterna kan föra in den gemenskapskod som föreskrivs (artikel 10) antingen på
yrkesförarens körkort eller på förarens kompetens- och utbildningsbevis för förare. Genom
att det ges två olika möjligheter täcker förslaget även förare från tredje land som genomför
vägtransporter. Dessutom blir det möjligt att ha olika giltighetstid för körkort och
kompetens- och utbildningsbevis för förare. Kommissionen kan godta detta tillägg,
eftersom skyddet mot förfalskningar är gott och personuppgifter förefaller kunna skyddas
effektivt, och eftersom ömsesidigt godkännande underlättas genom gemenskapsmodellen.

– Definitioner: I den gemensamma ståndpunkten har man strukit artikel 2 i det ändrade
förslaget, som till största delen överlappade artikel 1, bortsett från definitionen av
bostadsorten, som i den gemensamma ståndpunkten har införts i artikel 9. Eftersom denna
ändring är en logisk följd av införandet av Europaparlamentets första ändring kan
kommissionen godta den.

– Undantag: I den gemensamma ståndpunkten har ytterligare två undantag införts som inte
fanns med i det ändrade förslaget, dels ett för fordon som används i nödsituationer eller för
räddningsinsatser, dels ett för fordon som används vid trafikskoleutbildning för körkort
eller yrkeskompetensbevis enligt detta förslag. Dessutom har man i den gemensamma
ståndpunkten ändrat formuleringen av undantagen d och e i det ändrade förslaget genom
att tillföra icke-kommersiell persontransport och stryka möjligheten att tillämpa ett
individuellt tillståndssystem. Dessa ändringar är förenliga med förslagets syften och kan
godtas av kommissionen.

– Datum för införlivande och genomförande, samt hävdvunna rättigheter: I den
gemensamma ståndpunkten föreskrivs att direktivets bestämmelser skall införlivas i
nationell lagstiftning senast tre år efter det att det föreslagna direktivet träder i kraft.
Ytterligare två år senare skall direktivet tillämpas på bussförare, och tre år senare på
lastbilsförare (artikel 14). Samma sak gäller för befintliga förares fortbildning (artiklarna 4
och 8). Texten i den gemensamma ståndpunkten gör det möjligt att tillämpa direktivet
stegvis. Kommissionen godtar dessa ändringar med tanke på det stora antalet lastbils- och
bussförare och svårigheterna att organisera utbildning för alla dessa, samt på de få
utbildningar som för närvarande finns att tillgå i medlemsstaterna.

– Upphävande: I den gemensamma ståndpunktens artikel 15 anpassas datumen för
upphävandet av direktiv 76/914/EEG samt artikel 5.1-5.2 och 5.4 i förordning (EEG)
nr 3820/85 till de datum för införlivande och genomförande som anges i artiklarna 4 och
14. Med tanke på vad som anförts ovan kan kommissionen godta dessa ändringar.

– Minimiålder för att framföra fordon avsedda för persontransport: I artikel 6.3 i den
gemensamma ståndpunkten fastställs minimiåldern för att framföra buss med
snabbförvärvad grundläggande kompetens till 23 år, i stället för 24 som i det ursprungliga
och det ändrade förslaget. Dessutom föreskrivs det i gemensamma ståndpunkten att en
medlemsstat kan sänka minimiåldern för sådana fordon för förare med
yrkeskompetensbevis från 21 till 20 år vid transporter inom landet, och till och med till
18 år för körningar utan passagerare. Däremot är den gemensamma ståndpunkten strängare
när det gäller minimiåldern för framförande av minibuss eller buss i reguljär trafik där
körsträckan inte överskrider 50 kilometer: här sätts minimiåldern till 21 år med
snabbförvärvad grundläggande kompetens, vilket kan minskas till 18 år genom
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yrkeskompetensbevis, men endast inom den medlemsstat som tillämpar denna möjlighet.
Kommissionen anser att dessa ändringar leder till ett välavvägt resultat och är förenliga
med förslagets syften.

– Förare som återgår till att utöva yrket efter att ha upphört att vara yrkesverksamma: I den
gemensamma ståndpunkten föreskrivs att en förare som upphört att vara yrkesverksam och
som inte längre uppfyller kraven i detta direktiv skall genomgå en fortbildning innan yrket
åter kan utövas (artikel 8.4). Kommissionen anser att detta tillägg är av nytta och därför
kan godtas.

– Villkor för undantag från fortbildning: I den gemensamma ståndpunkten fastställs att en
förare som redan genomgått fortbildning för godstransport kan undantas från
fortbildningskravet för persontransport, och vice versa. Kommissionen anser att detta
tillägg utgör en förbättring och är förenlig med direktivets syften.

– Skälen har setts över i den gemensamma ståndpunkten, i syfte att spegla de ändringar som
beskrivs ovan. Kommissionen kan godta de nya skälen, som till stor del överensstämmer
med skälen i det ändrade förslaget och som är förenliga med kommissionens ursprungliga
och ändrade förslag.

3.4 Rättslig grund

I samband med antagandet av den gemensamma ståndpunkten hade endast en delegation
invändningar mot förslagets rättsliga grund. Denna delegation ansåg att direktivförslaget
borde grundas på artikel 150, snarare än på artikel 71. Rådets rättstjänst, kommissionens
företrädare samt de övriga delegationerna avvisade dock denna åsikt.

4- SLUTSATS

Kommissionen godtar den gemensamma ståndpunkten, som utgör ett viktigt steg framåt för
grundläggande kompetens och fortbildning för yrkesförare, trafiksäkerhet samt rättvis
konkurrens inom EU.


