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Ändringsförslag 16
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Françoise Castex, Jutta Steinruck, Birgit Sippel för 
S&D-gruppen

Förslag till direktiv  ändringsakt
–

Förslaget förkastas

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

The European Commission proposal contradicts Parliaments demands for the full inclusion 
of self-employed drivers within the scope of the Directive after the transitional period by 
23March 2009 as laid down in directive 2002/15/EC. It also contradicts the recent motion for 
a resolution as decided on in October 2008 by the European Parliament which reaffirmed the 
demand for the full inclusion of self-employed drivers (the Cercas report on the 
implementation of social legislation relating to road transport (A6-0357/2008)) and which 
also calls on Member States to implement the Directive as soon as possible in the interests of 
road safety and the health and safety of drivers.

Ändringsförslag 17
Emilie Turunen

Förslag till direktiv  ändringsakt
–

Förslaget förkastas

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. en

Motivering

The Council and Parliament reached an agreement in 2002 on the issue of working time for 
persons performing mobile road transport activities (2002/15 EC). After conciliation Council 
and Parliament agreed that the directive should apply to self-employed drivers by 23 March 
2009. The amending directive presented by the Commission (2008/0195 COD) excludes self-
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employed drivers, impairs the definition of night work, creates legal uncertainty around 
the definition of "false self-employed" and adds no new value to the directive. By 
excluding the self-employed drivers from the directive the Commission proposal will fail to 
achieve the purpose of the original directive: "to establish minimum requirements in relation 
to the organisation of working time in order to improve the health and safety protection of 
persons performing mobile road transport activities and to improve road safety and align 
conditions of competition."

Ändringsförslag 18
Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric, 
Georgios Toussas, Joe Higgins

Förslag till direktiv  ändringsakt
–

Förslaget förkastas

Europaparlamentet förkastar 
kommissionens förslag.

Or. pt

Motivering

Os condutores independentes estão, desde Março de 2009, incluídos no âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/15/EC. A proposta da Comissão vai em sentido contrário aos 
compromissos assumidos anteriormente e das posições do PE e do CESE1. Uma posição 
inaceitável na medida em perpetua a discriminação entre trabalhadores, propõe a aplicação 
de condições de trabalho mais desfavoráveis, por ex. no que se refere ao trabalho nocturno e 
levanta sérias preocupações quanto à saúde e segurança dos condutores, à segurança 
rodoviária em geral e aos correspondentes perigos para quem circula nas estradas.

Ändringsförslag 19
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck för S&D-gruppen

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Mobila arbetstagare som inte 
omfattas av Europaparlamentets och 

                                               
1 Resolução do PE P_TA (2008)0475, de 9 de Outubro de 2008, sobre a implementação da legislação social no 
domínio dos transportes rodoviários; e Opinião TEN/367 - CESE 619/2009
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rådets förordning (EG) nr 561/2006 av 
den 15 mars 2006 om harmonisering av 
viss sociallagstiftning på 
vägtransportområdet1 ska omfattas av 
detta direktiv.
____________
1 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Motivering

Vissa mobila arbetstagare omfattas inte av förordning (EG) nr 561/2006 om körtider och 
viloperioder och inte heller av arbetstidsdirektivet, vilket dels snedvrider konkurrensen, dels 
försämrar trafiksäkerheten.

Ändringsförslag 20
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/15/EG av den 
11 mars 2002 om arbetstidens förläggning 
för personer som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter fastställs 
minimiregler för arbetstidens förläggning 
för att förbättra skyddet för hälsa och 
säkerhet för personer som utför mobilt 
arbete avseende vägtransporter samt för att 
förbättra vägtrafiksäkerheten och 
åstadkomma en ytterligare tillnärmning av 
konkurrensvillkoren.

(2) I Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/15/EG av den 
11 mars 2002 om arbetstidens förläggning 
för personer som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter fastställs 
minimiregler för arbetstidens förläggning 
för att förbättra skyddet för hälsa och 
säkerhet för personer som utför mobilt 
arbete avseende vägtransporter samt för att 
förbättra vägtrafiksäkerheten och 
åstadkomma en ytterligare tillnärmning av 
konkurrensvillkoren. I det direktivet 
fastställs redan minimiregler och dess 
införlivande får inte leda till en lägre 
skyddsnivå för arbetarna eller till sämre 
efterlevnad av mer förmånliga 
bestämmelser i enskilda medlemsstaters 
allmänna anställningslagstiftning eller 
kollektivavtal.

Or. pt



PE431.178v02-00 6/63 AM\805249SV.doc

SV

Ändringsförslag 21
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Kommissionen och medlemsstaterna 
bör utbyta bästa praxis i syfte att 
identifiera och undanröja falskt 
egenföretagande.

Or. en

Ändringsförslag 22
Stephen Hughes, Alejandro Cercas för S&D-gruppen

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Som en följd av att medlemsstaterna 
tolkar, tillämpar och efterlever
direktiv 2002/15/EG på olika sätt och att 
transportföretag och förare inte uppfyller 
miniminormerna om arbetstidens 
förläggning, snedvrids konkurrensen och 
förarnas hälsa och säkerhet äventyras.

(6) Som en följd av att medlemsstaterna 
tolkar och tillämpar direktiv 2002/15/EG 
på olika sätt samt att efterlevnaden är svag
och att transportföretag och förare inte 
uppfyller miniminormerna om arbetstidens 
förläggning, snedvrids konkurrensen och 
förarnas hälsa och säkerhet äventyras.

Or. en

Motivering

För att konkurrensen ska bli rättvisare måste medlemsstaterna trygga en bättre efterlevnad av 
bestämmelserna i direktiv 2002/15/EG.
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Ändringsförslag 23
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Företeelsen med förare som är falska 
egenföretagare blir allt vanligare och 
hämmar allvarligt försöken att skapa lika 
villkor på arbetsmarknaden och ökar 
dessutom förekomsten av odeklarerat 
arbete, eftersom de inblandade 
arbetsgivarna inte betalar in några 
arbetsgivaravgifter. Lämpliga åtgärder 
bör vidtas för att få bukt med denna 
företeelse på nationell och europeisk nivå, 
bland annat genom att skärpa 
kontrollerna och införa sanktioner mot 
arbetsgivare som är inblandade i sådana 
fall.

Or. el

Motivering

Företeelsen med falska egenföretagare måste bemötas kraftfullt, eftersom detta är en 
förgrening av odeklarerat arbete och ett dråpslag mot försäkringskassornas inkomster.

Ändringsförslag 24
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör 
förare som är egenföretagare uteslutas 
från tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/15/EG.

utgår

Or. it
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Motivering

Förare som är egenföretagare bör omfattas av detta direktiv om arbetstider.

Ändringsförslag 25
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel för S&D-gruppen, 
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör 
förare som är egenföretagare uteslutas från
tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/15/EG.

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör 
förare som är egenföretagare omfattas av
tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/15/EG.

Or. en

Motivering

Kommissionen förespråkar i sin rapport från 2007 (KOM(2007)0266) att förare som är 
egenföretagare ska inbegripas i direktivet och ger i kapitel 3.2 en fullständig argumentering 
för varför så bör ske. Egenföretagare arbetar övertid och utför arbete som innebär stora 
fysiska ansträngningar som bidrar till trötthet, vilket har en uppenbar koppling till 
vägtrafiksäkerheten.

Ändringsförslag 26
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör
förare som är egenföretagare uteslutas från 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/15/EG.

(7) Det finns också ett allmänintresse av 
att de bestämmelser som reglerar 
arbetstiden, körtiderna och viloperioderna 
tillämpas lika på alla yrkesförare, 
inklusive förare som är egenföretagare, så 
att såväl dessa yrkesutövares säkerhet som 
vägtrafiksäkerheten garanteras.
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Or. pt

Ändringsförslag 27
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör 
förare som är egenföretagare uteslutas från 
tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/15/EG.

(7) Mot bakgrund av att bestämmelserna i 
direktiv 2002/15/EG tillämpats på förare 
som är egenföretagare först från den 
23 mars 2009 är det för tidigt att definitivt 
bedöma konsekvenserna av att förare som 
är egenföretagare omfattas. Innan förare 
som är egenföretagare utesluts från 
direktivets tillämpningsområde bör därför 
kommissionen utarbeta en rapport om 
direktivets genomförande i 
medlemsstaterna.

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av 
direktiv 2002/15/EG. Om en övertrött lastbilsförare är egenföretagare eller inte spelar ingen 
roll för trafiksäkerheten eller andra trafikanter. Förare som är egenföretagare har bara 
omfattats av bestämmelserna i ett år. Det behövs en konsekvensanalys innan direktivet 
ändras.

Ändringsförslag 28
Martin Kastler

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör 
förare som är egenföretagare uteslutas 
från tillämpningsområdet för 

(7) Mot bakgrund av kommissionens 
rapport och konsekvensbedömningen bör 
transportföretagare fortsatt uteslutas från 
tillämpningsområdet för 
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direktiv 2002/15/EG. direktiv 2002/15/EG.

Or. de

Motivering

Ordet ”transportföretagare” klargör att förare som är egenföretagare verkligen måste vara 
egenföretagare och inte bara ge sken av det. Hittills har transportföretagare uteslutits från 
arbetstidsbegränsningar. Det framgår bättre med denna formulering.

Ändringsförslag 29
Martin Kastler

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det finns för närvarande ingen 
bransch där egenföretagare har reglerad 
arbetstid. Att fritt och ansvarsfullt välja 
arbetstider är en central del i 
egenföretagandet. Denna frihet bör 
bevaras i alla branscher.

Or. de

Motivering

Vad det innebär att vara egenföretagare bör klargöras här ännu en gång. Egenföretagare 
utgör en hörnsten i det europeiska näringslivet. I detta skäl gör vi klart att 
Europaparlamentet inte har för avsikt att inskränka egenföretagarnas frihet.

Ändringsförslag 30
Stephen Hughes, Alejandro Cercas för S&D-gruppen

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 
arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 

utgår
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arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt.

Or. en

Motivering

Detta skäl behövs inte längre om förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet.

Ändringsförslag 31
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 
arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 
arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt.

(8) Medlemsstaterna bör fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 
arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 
arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt. Dessutom är 
det viktigt att medlemsstaterna bekämpar 
förekomsten av falska egenföretagare och 
ser till att osäkra anställningsavtal inte 
används i samband med fast arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 32
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 
arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 
arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt.

(8) Eftersom förare som är egenföretagare
omfattas av tillämpningsområdet för 
förordning (EEG) nr 3820/85 men inte av 
tillämpningsområdet för direktiv 
93/104/EG, bör dessa förare fortsatt inte 
omfattas av tillämpningsområdet för detta 
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direktiv.

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av 
direktiv 2002/15/EG. Om en övertrött lastbilsförare är egenföretagare eller inte spelar ingen 
roll för trafiksäkerheten eller andra trafikanter. Förare som är egenföretagare har bara 
omfattats av bestämmelserna i ett år. Det behövs en konsekvensanalys innan direktivet 
ändras.

Ändringsförslag 33
Martin Kastler

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 
arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 
arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt.

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma transportföretagare på att 
oskäligt långa arbetsdagar, otillräcklig vila 
eller ojämn arbetsrytm påverkar hälsa och 
säkerhet samt vägsäkerhet negativt.

Or. de

Motivering

Ordet ”transportföretagare” klargör att förare som är egenföretagare verkligen måste vara 
egenföretagare och inte bara ge sken av det.

Ändringsförslag 34
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 

(8) Medlemsstaterna bör dock fortsätta att 
uppmärksamma förare som är 
egenföretagare på att oskäligt långa 
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arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 
arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt.

arbetsdagar, otillräcklig vila eller ojämn 
arbetsrytm påverkar hälsa och säkerhet 
samt vägsäkerhet negativt. Om 
bestämmelserna om körtider och
viloperioder i 
förordning (EG) nr 561/2006 överträds i 
en sådan utsträckning att det finns skäl 
att tro att den egenföretagande förarens 
arbetsrytm i övrigt också kan påverka 
vägtrafiksäkerheten negativt bör 
medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder 
för att undersöka denna förares 
arbetsrytm och i lämpliga fall utfärda 
sanktioner mot vederbörande i enlighet 
med den nationella lagstiftningen.

Or. en

Motivering

Om en förare som är egenföretagare begår grova överträdelser av bestämmelserna om 
körtider och viloperioder kan det tyda på att vederbörande även har andra arbetsmönster 
som kan påverka vägtrafiksäkerheten negativt. I de flesta medlemsstater är det straffbart att 
köra när man är utmattad. Om bestämmelserna om körtider och viloperioder överträds i en 
sådan utsträckning att det finns skäl att tro att den egenföretagande förarens arbetsrytm i 
övrigt också kan påverka vägtrafiksäkerheten negativt måste situationen utredas och 
sanktioner utfärdas.

Ändringsförslag 35
Edit Bauer

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I syfte att öka trafiksäkerheten och 
till följd av strukturförändringarna inom 
vägtransporterna bör man överväga att 
utöka förordning (EG) nr 561/2001 till 
att, om det kan motiveras av en 
konsekvensbedömning, även omfatta 
förare av varufordon på mindre än 
3,5 ton, till exempel fordon på mellan 
2,8 ton och 3,5 ton.
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Or. en

Ändringsförslag 36
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Eftersom lastning och lossning ingår 
i förarens arbete och kan bidra till trötthet 
bör man överväga att betrakta dessa 
arbetsmoment som en integrerad del av 
körtiden. I detta syfte bör kommissionen, 
med tanke på verkställandet, uppmuntras 
att studera huruvida det vore möjligt att 
med hjälp av en digital färdskrivare 
automatiskt registrera de tider som ägnas 
åt lastning och lossning.

Or. en

Motivering

Even though driving is the main activity of a driver, also loading and unloading can 
contribute to driver fatigue. Therefore in the future, consideration should be given to the 
possibility of including loading and unloading as an integral part of driving time. Currently 
only driving time can reliably be recorded by a digital tachograph and there is not any 
reliable method to monitor the time used for loading and unloading. Therefore, before 
introducing the aforementioned rules, the Commission should first conduct a study on the 
feasibility of recording the time used for those activities by a digital tachograph.

Ändringsförslag 37
Veronica Lope Fontagné

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I syfte att öka vägtrafiksäkerheten 
bör man undersöka möjligheten att ändra 
förordning (EG) nr 561/2006 för att skapa 
större flexibilitet i fråga om viloperioder, 
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så att förare av varutransporter – förutsatt 
att de inte överskrider gränsen på 
90 timmars körning per tvåveckorsperiod 
och att de tar ut motsvarande dygns- och 
veckovila – kan genomföra upp till 
12 körperioder per dag innan de måste ta 
ut sin veckovila.

Or. es

Motivering

Lo que se pretende con esta medida es garantizar a los conductores de transporte 
internacional de mercancías empleados en empresas de países periféricos de la Unión el 
disfrute del descanso semanal en su casa. La posibilidad de realizar hasta 12 períodos de 
conducción diarios, en los que no se pueda conducir más de las 90 horas bisemanales y en 
los que se respete escrupulosamente el régimen de descansos diarios, pero que permite 
regresar a su domicilio al conductor de transporte de mercancías internacional (como se 
permite al de viajeros) de forma que disfruta el descanso semanal en su casa, con los suyos, 
facilitaría la conciliación de la vida laboral y familiar de estos trabajadores, evitando el 
estrés y por tanto mejorando la seguridad vial.

Ändringsförslag 38
Csaba Sógor

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Alla förare, mobila arbetstagare och 
förare som är egenföretagare omfattas av 
förordning (EG) nr 561/2006 om 
harmonisering av viss sociallagstiftning 
på vägtransportområdet. Det finns ett 
allmänintresse av att dessa bestämmelser 
om körtider och viloperioder för samtliga 
förare tillämpas korrekt, att denna 
tillämpning övervakas noggrant och att 
sanktioner utfärdas vid överträdelser av 
villkoren i den förordningen.

Or. hu
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Ändringsförslag 39
Thomas Mann

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Att utöka 
förordning (EG) nr 561/2006 till att även 
omfatta fordon under 3,5 ton strider 
fullständigt mot Europeiska unionens mål 
om att snabbt avskaffa byråkrati. I 
Europeiska unionen eftersträvas ingen 
utökning av förordning (EG) nr 561/2006 
så att den även omfattar fordon under 
3,5 ton.

Or. de

Motivering

Die EU-Kommission hat 2009 den Preis zur "besten Idee für Bürokratieabbau" für den 
Vorschlag verliehen, den Umkreis vom Betriebssitz, in dem Handwerker sich ohne 
Tachographenpflicht betätigen dürfen, über 50 km zu erweitern und die Gewichtsbegrenzung zu 
streichen. In ihrem "Aktionsprogramm zur Verringerung der Verwaltungslasten in der EU –
branchenspezifische Pläne zur Verringerung der Verwaltungslasten und Maßnahmen für das 
Jahr 2009" (KOM 2009/544) vom Oktober 2009 kündigt die Kommission bereits an, im 
Rahmen der Überarbeitung der Verordnung (EG) Nr. 3821/1985 Landwirte und Handwerker 
bei Entfernungen bis 100 km von der Fahrtenschreiberpflicht zu entbinden.

Ändringsförslag 40
Csaba Sógor

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) I syfte att öka trafiksäkerheten och 
till följd av strukturförändringarna inom 
vägtransporterna bör man överväga att 
utöka förordning (EG) nr 561/2001 till att 
även omfatta förare av varufordon på
mindre än 3,5 ton i yrkesmässig trafik.
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Or. hu

Ändringsförslag 41
Thomas Mann

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att gemenskapsrätten ska bli 
effektiv måste den genomföras av samtliga 
medlemsstater, tillämpas likadant för alla 
aktörer och bli föremål för regelbundna 
och effektiva kontroller.

(10) För att unionsrätten ska bli effektiv
måste den genomföras på rätt sätt av 
samtliga medlemsstater, tillämpas likadant 
för alla aktörer och bli föremål för 
regelbundna och effektiva kontroller, och 
överträdelser måste bestraffas enligt 
gällande bestämmelser i respektive 
medlemsstat.

Or. de

Motivering

Med tanke på subsidiaritetsprincipen bör inte påföljder som redan tillämpas i 
medlemsstaterna för brott mot arbetstidsbestämmelserna ersättas av påbud från EU om 
påföljder. Brott bör straffas enligt gällande nationella bestämmelser.

Ändringsförslag 42
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att gemenskapsrätten ska bli 
effektiv måste den genomföras av samtliga 
medlemsstater, tillämpas likadant för alla 
aktörer och bli föremål för regelbundna 
och effektiva kontroller.

(10) För att gemenskapsrätten ska bli 
effektiv måste den genomföras på rätt sätt
av samtliga medlemsstater, tillämpas 
likadant för alla aktörer och bli föremål för 
regelbundna och effektiva kontroller, och 
lämpliga åtgärder måste vidtas vid 
överträdelser.

Or. en
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Ändringsförslag 43
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) För att gemenskapsrätten ska bli 
effektiv måste den genomföras av samtliga 
medlemsstater, tillämpas likadant för alla 
aktörer och bli föremål för regelbundna 
och effektiva kontroller.

(10) För att gemenskapsrätten ska bli 
effektiv måste den genomföras av samtliga 
medlemsstater, tillämpas likadant för alla 
aktörer och bli föremål för regelbundna 
och effektiva utvärderingar och kontroller.

Or. el

Motivering

Utvärderingar är en ytterst viktig beståndsdel, eftersom dessa är en faktor för framtida 
korrigerande insatser och insatser av annat slag.

Ändringsförslag 45
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Att övervaka efterlevnaden är en 
komplicerad uppgift som involverar många 
aktörer och därför måste medlemsstaterna 
samarbeta sinsemellan samt med 
kommissionen.

(11) Att övervaka efterlevnaden är en 
komplicerad uppgift som involverar många 
aktörer och därför måste medlemsstaterna 
samarbeta sinsemellan samt med 
kommissionen. Man måste även beakta 
arbetsmarknadens parters insatser när det 
gäller att övervaka efterlevnaden och 
tillämpningen.

Or. en
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Ändringsförslag 46
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Medlemsstaterna bör se till att 
arbetsmarknadens parter aktivt och 
väsentligt deltar såväl med att övervaka 
efterlevnaden av direktiv 2002/15/EG och 
utvärdera dess resultat som med att 
tillhandahålla information.

Or. el

Motivering

Att arbetsmarknadens parter deltar är av vital betydelse på alla plan. De bör delta i 
övervakningen av att direktivet genomförs och efterlevs samt i utvärderingen och 
informationsgivningen via de informations- och kommunikationskanaler som de förfogar 
över. Härigenom får behöriga organ övergripande och fullständig information om hur 
direktivet fortskrider och om följderna av detta.

Ändringsförslag 47
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Direktiv 2002/15/EG behöver därför 
moderniseras för att åtgärda bristerna i 
fråga om dess genomförande, tillämpning 
och efterlevnad; detta bör ske genom att 
dess tillämpningsområde förtydligas, att 
det administrativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna förstärks och att utbytet 
av information och bästa praxis gynnas.

(12) Direktiv 2002/15/EG behöver därför 
moderniseras för att effektivt åtgärda 
bristerna i fråga om dess genomförande, 
tillämpning och efterlevnad; detta bör ske 
genom att dess tillämpningsområde 
förtydligas, att det administrativa 
samarbetet mellan medlemsstaterna 
väsentligt förstärks för att minimera 
onödiga administrativa bördor och att 
utbytet av information och bästa praxis 
gynnas.

Or. el
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Motivering

Kontrollerna måste vara effektiva, samtidigt som onödiga administrativa bördor måste 
minimeras. Medlemsstaterna behöver samarbeta ordentligt för att direktivet ska genomföras 
på ett lyckosamt sätt och efterlevas fullt ut.

Ändringsförslag 48
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Direktiv 2002/15/EG behöver därför 
moderniseras för att åtgärda bristerna i 
fråga om dess genomförande, tillämpning 
och efterlevnad; detta bör ske genom att 
dess tillämpningsområde förtydligas, att 
det administrativa samarbetet mellan 
medlemsstaterna förstärks och att utbytet 
av information och bästa praxis gynnas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 49
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Man bör i syfte att förbättra 
uppgiftsutbytet utarbeta ett europeiskt 
system för utbyte av information. Detta 
skulle i framtiden kunna leda till att 
arbetstidskontroller längs vägarna kan 
utföras även under körningar i en annan 
medlemsstat.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) För att ytterligare öka 
vägtrafiksäkerheten bör man överväga om 
sociallagstiftningen, särskilt 
förordning (EG) nr 561/2006, borde 
tillämpas på all vägtrafik, alltså också på 
fordon på mindre än 3,5 ton i yrkesmässig 
trafik.

Or. en

Motivering

I syfte att öka säkerheten bör även fordon på mindre än 3,5 ton omfattas av 
förordning (EG) nr 561/2006 om körtider, raster och viloperioder, och helst också av 
direktiv 2002/15/EG.

Ändringsförslag 51
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) Skyldigheten för förare som är 
egenföretagare att registrera tider bör 
inskränkas till tidsregistrering med hjälp 
av färdskrivare, så att de inte betungas 
med onödig administration.

Or. en
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Ändringsförslag 52
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Birgit Sippel

Förslag till direktiv  ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14a) Kommissionen bör ha befogenhet 
att i enlighet med artikel 290 i fördraget 
anta delegerade akter för hur ofta och på 
vilka sätt övervakningen och kontrollerna 
av arbetstiden ska utföras.

Or. en

Ändringsförslag 53
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(-1) Artikel 1 ska ändras på följande sätt:
Syftet med detta direktiv är att införa 
minimiregler för arbetstidens 
förläggning för att förbättra skyddet för 
hälsa och säkerhet för personer som
yrkesmässigt utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter – bland annat 
avseende raster, viloperioder och jourtid, 
utan att detta påverkar deras löner och 
ersättningar – samt för att förbättra 
vägtrafiksäkerheten och åstadkomma en 
ytterligare tillnärmning av 
konkurrensvillkoren.

Or. pt
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Ändringsförslag 54
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare som är anställda av företag 
etablerade i en medlemsstat och som deltar 
i vägtransporter som omfattas av 
förordning (EG) nr 561/2006 eller, om så 
inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).”

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 3 d andra meningen.”

Or. en

Ändringsförslag 55
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare som är anställda av företag 
etablerade i en medlemsstat och som deltar 
i vägtransporter som omfattas av 
förordning (EG) nr 561/2006 eller, om så 
inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).
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vägtransporter (AETR).
Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 3 d andra meningen.”

Detta direktiv ska också gälla förare som 
är egenföretagare enligt definitionen i 
artikel 3 e. Senast tre år efter den 
23 mars 2009 ska kommissionen lägga 
fram en rapport för Europaparlamentet 
och rådet. I denna rapport ska det 
analyseras vilka konsekvenserna blir för 
vägtrafiksäkerheten, 
konkurrensvillkoren, yrkets struktur 
och de sociala aspekterna av att förare 
som är egenföretagare omfattas av
direktivets tillämpningsområde. Hänsyn 
ska tas till förhållandena i varje 
medlemsstat när det gäller 
transportnäringens struktur och 
arbetsmiljön inom vägtransportyrket. 
Med rapporten som underlag ska 
kommissionen lägga fram ett förslag 
som, beroende på omständigheterna, 
syftar till att antingen

 fastställa villkoren för inkludering av 
egenföretagare i direktivets 
tillämpningsområde när det gäller vissa 
förare som är egenföretagare och som 
inte deltar i arbete avseende 
vägtransporter i andra medlemsstater 
och som omfattas av lokala 
begränsningar av objektiva skäl, såsom 
avlägsen lokalisering, långa inhemska 
avstånd och särskilt hård konkurrens, 
eller

 inte inkludera förare som är 
egenföretagare i direktivets 
tillämpningsområde.”

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av 
direktiv 2002/15/EG. För trafiksäkerheten och andra trafikanter spelar det ingen roll om 
föraren är egenföretagare eller inte. Förordning (EG) nr 561/2006 är inte tillräcklig. 
Förordningen reglerar maximal körtid, körpauser och viloperioder, men anger inga 
maximala arbetstider. Om endast ”falska” egenföretagare regleras kommer det vara ett 
ständigt problem att skilja mellan ”äkta” och ”falska” egenföretagare och det kommer att 
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finnas möjlighet att kringgå bestämmelserna.

Ändringsförslag 56
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i artikel 3 d 
andra meningen.”

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i artikel 3 d 
andra meningen.

I detta direktiv ska mobil arbetstagare 
enligt definitionen i artikel 3 d avse var 
och en som utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter, såvida vederbörande inte 
fastställer att inget av de kännetecken som 
avses i artikel 3 d andra stycket i, ii, iii, iv 
och v är tillämpligt på hans eller hennes 
situation.”

Or. en

Ändringsförslag 57
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare som är anställda av företag 
etablerade i en medlemsstat och som deltar 
i vägtransporter som omfattas av 
förordning (EG) nr 561/2006 eller, om så 
inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 3 d andra meningen.”

Detta direktiv ska också gälla förare som 
är egenföretagare.”

Or. pt

Ändringsförslag 58
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR). Det ska även 
tillämpas på förare som är egenföretagare 
i enlighet med artikel 3 e i detta direktiv.

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i artikel 3 d 
andra meningen.”

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i artikel 3 d 
andra meningen.”
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Or. it

Motivering

Bestämmelserna om arbetstiderna bör gälla för alla som utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter, oavsett om de är anställda eller egenföretagare.

Ändringsförslag 59
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare, enligt definitionen i 
artikel 3 d i detta direktiv, som är anställda 
av företag etablerade i en medlemsstat och 
som deltar i vägtransporter som omfattas 
av förordning (EG) nr 561/2006 eller, om 
så inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare som är anställda av företag 
etablerade i en medlemsstat och som deltar 
i vägtransporter som omfattas av 
förordning (EG) nr 561/2006 eller, om så 
inte är fallet, av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

Detta direktiv ska också gälla mobila 
arbetstagare enligt definitionen i 
artikel 3 d andra meningen.”

Detta direktiv ska från och med den 
23 mars 2009 också gälla förare som är 
egenföretagare.”

Or. en

Motivering

Kommissionen förespråkar i sin rapport från 2007 (KOM(2007)0266) att förare som är 
egenföretagare ska inbegripas i direktivet och ger i kapitel 3.2 en fullständig argumentering 
för varför så bör ske. Egenföretagare arbetar övertid och utför arbete som innebär stora 
fysiska ansträngningar som bidrar till trötthet, vilket har en uppenbar koppling till 
vägtrafiksäkerheten.
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Ändringsförslag 60
Thomas Mann

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Detta direktiv ska inte tillämpas på 
förare som är egenföretagare.

Or. de

Motivering

Egenföretagare arbetar på eget ansvar, på egen risk och organiserar sin verksamhet och sin 
arbetstid som de vill. Överdriven reglering undergräver denna arbetsmodell. För att 
garantera trafiksäkerheten har EU redan infört bestämmelser om körtider och viloperioder 
(förordning nr (EG) nr 561/2006) som gäller för alla förare – både egenföretagare och 
anställda – i hela Europa och som strikt reglerar arbetstiden.

Ändringsförslag 61
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led b
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkterna 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkterna 2 och 3 ska hänvisningen 
”direktiv 93/104/EG” ersättas med 
hänvisningen ”direktiv 2003/88/EG”.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen förespråkar i sin rapport från 2007 (KOM(2007)0266) att förare som är 
egenföretagare ska inbegripas i direktivet och ger i kapitel 3.2 en fullständig argumentering 
för varför så bör ske. Egenföretagare arbetar övertid och utför arbete som innebär stora 
fysiska ansträngningar som bidrar till trötthet, vilket har en uppenbar koppling till 
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vägtrafiksäkerheten.

Ändringsförslag 62
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui, Alejandro Cercas för S&D-gruppen, 
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier 

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 1 – led c
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 2 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) I punkt 4 ska hänvisningen 
”förordning (EEG) nr 3820/85” ersättas 
med hänvisningen ”förordning
(EG) nr 561/2006/EG”.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionen förespråkar i sin rapport från 2007 (KOM(2007)0266) att förare som är 
egenföretagare ska inbegripas i direktivet och ger i kapitel 3.2 en fullständig argumentering 
för varför så bör ske. Egenföretagare arbetar övertid och utför arbete som innebär stora 
fysiska ansträngningar som bidrar till trötthet, vilket har en uppenbar koppling till 
vägtrafiksäkerheten.

Ändringsförslag 63
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen 
strykas.

utgår

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att den ursprungliga texten återinförs och att samma definition av begreppet 
arbetstid tillämpas även på förare som är egenföretagare, med undantag för administrativa 
arbetsuppgifter, som är svåra att övervaka.

Ändringsförslag 64
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen strykas. a) Led a.2 ska ändras på följande sätt:
”Vad gäller förare som är 
egenföretagare tillämpas samma 
definition på tidsperioden mellan 
arbetets början och dess slut, under 
vilken de befinner sig på sin arbetsplats, 
står till kundens förfogande och ägnar 
sig åt sina uppgifter eller annan 
verksamhet än allmänt administrativt 
arbete som inte direkt hänger samman 
med transporten i fråga, varvid en 
sammanlagd schablontid ska beräknas för 
verksamhet av det slag som avses i 
leden iv och v.”

Or. en

Motivering

För att förare som är egenföretagare inte ska betungas med alltför mycket administrativt 
arbete får de schablonmässigt uppskatta vilken arbetstid som går åt till verksamhet av det 
slag som avses i leden iv och v. Den tid som går åt till att hjälpa passagerare komma av och 
på bussarna, alltså led iii, kan registreras med hjälp av en digital färdskrivare och bör därför 
inte ingå i den schablonmässigt uppskattade arbetstiden.
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Ändringsförslag 65
Ilda Figueiredo 

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen 
strykas.

a) I slutet av led b ska följande mening 
läggas till:

”Denna period ska beaktas för 
lönesyften.”

Or. pt

Ändringsförslag 66
Licia Ronzulli 

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen strykas. a) I led a.2 ska första meningen ändras på 
följande sätt:
”Vad gäller förare som är 
egenföretagare tillämpas samma 
definition på tidsperioden mellan 
arbetets början och dess slut, under 
vilken de befinner sig på sin arbetsplats, 
står till kundens förfogande och ägnar 
sig åt sina uppgifter eller annan 
verksamhet än allmänt administrativt 
arbete som inte direkt hänger samman 
med transporten i fråga, varvid en 
schablontid ska beräknas för verksamhet 
av det slag som avses i punkt 1 iii, iv och v 
i denna artikel.”

Or. it
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Motivering

För att förare som är egenföretagare inte ska betungas med alltför mycket administrativt 
arbete införs en schablonmässig beräkning av den arbetstid som går åt till verksamhet av det 
slag som avses i leden iii, iv och v.

Ändringsförslag 67
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led a 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen 
strykas.

utgår

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av 
direktiv 2002/15/EG. För trafiksäkerheten och andra trafikanter spelar det ingen roll om 
föraren är egenföretagare eller inte. Förordning (EG) nr 561/2006 är inte tillräcklig. 
Förordningen reglerar maximal körtid, körpauser och viloperioder, men anger inga 
maximala arbetstider. Om endast ”falska” egenföretagare regleras kommer det vara ett 
ständigt problem att skilja mellan ”äkta” och ”falska” egenföretagare och det kommer att 
finnas möjlighet att kringgå bestämmelserna.

Ändringsförslag 68
Marian Harkin 

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led aa (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led a – led 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”aa) kundföretag: en fysisk eller juridisk 
person för vilken och under vars 
överinseende och ledning en förare 
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anlitas.

Or. en

Ändringsförslag 69
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt d ska följande mening läggas 
till:

utgår

Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men
i som inte är fri att organisera den 
aktuella verksamheten,
ii vars inkomster inte är direkt beroende 
av den förtjänst som görs,
iii och som inte är fri att, självständigt 
eller i samarbete mellan egenföretagare, 
ha affärsförbindelser med flera kunder.”

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av 
direktiv 2002/15/EG. För trafiksäkerheten och andra trafikanter spelar det ingen roll om 
föraren är egenföretagare eller inte. Förordning (EG) nr 561/2006 är inte tillräcklig. 
Förordningen reglerar maximal körtid, körpauser och viloperioder, men anger inga 
maximala arbetstider. Om endast ”falska” egenföretagare regleras kommer det vara ett 
ständigt problem att skilja mellan ”äkta” och ”falska” egenföretagare och det kommer att 
finnas möjlighet att kringgå bestämmelserna.
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Ändringsförslag 70
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt d ska följande mening läggas 
till:

b) Led h ska ersättas med följande:

”Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men

”h) nattetid: den period [...] som 
fastställs i nationell lagstiftning, mellan 
kl. 20.00 och kl. 7.00.”

i som inte är fri att organisera den 
aktuella verksamheten,
ii vars inkomster inte är direkt beroende 
av den förtjänst som görs,
iii och som inte är fri att, självständigt 
eller i samarbete mellan egenföretagare, 
ha affärsförbindelser med flera kunder.”

Or. pt

Ändringsförslag 71
Veronica Lope Fontagné

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt d ska följande mening läggas till: b) I led d ska följande mening läggas till:

”Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men

”Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte formellt är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men som de facto har 
ett anställningsförhållande till en 
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arbetsgivare i enlighet med definitionen i 
medlemsstaternas lagstiftningar.”

i som inte är fri att organisera den 
aktuella verksamheten,
ii vars inkomster inte är direkt beroende 
av den förtjänst som görs,
iii och som inte är fri att, självständigt 
eller i samarbete mellan egenföretagare, 
ha affärsförbindelser med flera kunder.”

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 72
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt d ska följande mening läggas till: b) I led d ska följande mening läggas till:
Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men

Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men

i som inte är fri att organisera den aktuella 
verksamheten,

i som inte är fri att organisera den aktuella
verksamheten, och/eller

ii vars inkomster inte är direkt beroende av 
den förtjänst som görs,

ii vars inkomster inte är direkt beroende av 
den förtjänst som görs, och/eller

iii och som inte är fri att, självständigt eller 
i samarbete mellan egenföretagare, ha 
affärsförbindelser med flera kunder.”

iii och som inte är fri att, självständigt eller 
i samarbete mellan egenföretagare, ha 
affärsförbindelser med flera kunder.”

Or. el
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Motivering

På det här viset blir inget fall utan definition, och frågan om falska egenföretagare täcks in 
mer fullständigt.

Ändringsförslag 73
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel, Liisa Jaakonsaari, Olle Ludvigsson

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men

”Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande, men som uppvisar ett av 
följande kännetecken:

i som inte är fri att organisera den aktuella 
verksamheten,

i Personen i fråga är underordnad ett 
kundföretag och är således inte fri att 
organisera sin arbetsplats och arbetstid 
eller den aktuella verksamheten eller måste 
vid utförandet av sitt arbete följa order 
och instruktioner från annan part.

ii vars inkomster inte är direkt beroende av 
den förtjänst som görs,

ii Inkomsterna för personen i fråga är inte 
direkt beroende av den förtjänst som görs 
och personen är ekonomiskt, finansiellt 
och socialt beroende av det arbete som 
görs för och av ett företag som ägs av 
någon annan. Personen erhåller följande: 
en regelbunden lön och denna lön utgör 
vederbörandes enda eller huvudsakliga 
inkomstkälla; naturaförmåner, såsom 
kost, bostad eller transporter; förmåner 
såsom veckovila och semester; 
reseersättning som den part som beställt 
arbetet betalar för resor som görs i 
samband med arbetets utförande.

iii och som inte är fri att, självständigt eller 
i samarbete mellan egenföretagare, ha 
affärsförbindelser med flera kunder.”

iii Personen i fråga är inte fri att, 
självständigt eller i samarbete mellan 
egenföretagare, ha affärsförbindelser med 
flera kunder.
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iiia Personens arbete påminner i mycket 
hög grad om arbete som tidigare utförts 
för samma uppdragsgivare.
iiib Verktyg, material och maskiner som 
behövs för arbetets utförande 
tillhandahålls av den som beställer 
arbetet.
iiic Personen i fråga förfogar inte över det 
använda fordonet vare sig i egenskap av 
ägare eller genom leasingavtal.
Det är under alla omständigheter 
egenföretagaren själv som ska bevisa att 
han verkligen är egenföretagare.”

Or. en

Motivering

För att definitionen av falsk egenföretagare ska ha någon verkan måste den stramas åt. Den 
får inte heller lämna något utrymme för att lagstiftningen kringgås och måste verkligen 
avskräcka från falskt egenföretagande.

Ändringsförslag 74
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. utgår

Or. en

Motivering

Det är viktigt att definitionen av förare som är egenföretagare får kvarstå, eftersom denna 
rättsakt syftar till att även de ska omfattas av arbetstidsbestämmelserna.
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Ändringsförslag 75
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. utgår

Or. pt

Ändringsförslag 76
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. c) Led e ska ersättas med följande:
”Förare som är egenföretagare: en 
person
i) vars huvudsakliga yrkesverksamhet 
består i att utföra person- eller 
varutransporter på väg mot ersättning, i 
den mening som avses i 
EU-lagstiftningen, i enlighet med ett 
gemenskapstillstånd eller annan 
yrkesmässig behörighet att utföra 
sådana transporter (hänvisningen till 
gemskapstillståndet och den yrkesmässiga 
behörigheten bibehålls alltså),
ii) som har rätt att arbeta för egen 
räkning och som inte är knuten till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande,
iii) som inte är underordnad ett 
kundföretag och således är fri att 
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organisera sin arbetsplats och arbetstid 
eller den aktuella verksamheten eller 
som vid utförandet av sitt arbete inte 
måste följa order och instruktioner från 
annan part,
iv) vars inkomster inte är direkt 
beroende av den förtjänst som görs och 
som är ekonomiskt, finansiellt och socialt 
beroende av det arbete som görs för och 
av ett företag som ägs av någon annan,
som inte får något av följande: en 
regelbunden lön och denna lön utgör 
vederbörandes enda eller huvudsakliga 
inkomstkälla; naturaförmåner, såsom 
kost, bostad eller transporter; förmåner 
såsom veckovila och semester; 
reseersättning som den part som beställt 
arbetet betalar för resor som gjorts i 
samband med arbetets utförande,
v) som är fri att, självständigt eller i 
samarbete med andra egenföretagare, ha 
affärsförbindelser med flera kunder,
vi) vars arbete i mycket hög grad 
påminner om arbete som tidigare utförts 
för samma uppdragsgivare.
Det är under alla omständigheter 
egenföretagaren själv som ska bevisa att 
han verkligen är egenföretagare.”

Or. en

Ändringsförslag 77
Edit Bauer

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. c) Led e ska ersättas med följande:

”e) förare som är egenföretagare: en 
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person
i) vars huvudsakliga yrkesverksamhet 
består i att utföra person- eller 
varutransporter på väg mot ersättning, i 
den mening som avses i 
EU-lagstiftningen, i enlighet med ett 
gemenskapstillstånd eller annan 
yrkesmässig behörighet att utföra 
sådana transporter,
ii) som har rätt att arbeta för egen 
räkning och som inte är knuten till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal 
eller någon annan form av hierarkiskt 
arbetsförhållande,
iii) som inte är underordnad ett 
kundföretag,
iv) som är fri att organisera den aktuella 
verksamheten utan direkt övervakning 
från kundens sida,
v) vars inkomster är direkt beroende av 
den förtjänst som görs,
vi) som inte har några 
anställningsrättigheter såsom 
regelbunden lön eller naturaförmåner 
eller tillerkänns förmåner såsom 
veckovila och semester av ett annat 
kundföretag eller annan avtalspart och
vii) och som är fri att, självständigt eller 
i samarbete mellan egenföretagare, ha 
affärsförbindelser med flera kunder.
Enligt detta direktiv har de förare som 
inte uppfyller dessa kriterier samma 
skyldigheter och rättigheter som de som 
fastställs för mobila arbetstagare i detta 
direktiv.”

Or. en
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Ändringsförslag 78
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led c 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. utgår

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av
direktiv 2002/15/EG. För trafiksäkerheten och andra trafikanter spelar det ingen roll om 
föraren är egenföretagare eller inte. Förordning (EG) nr 561/2006 är inte tillräcklig. 
Förordningen reglerar maximal körtid, körpauser och viloperioder, men anger inga 
maximala arbetstider. Om endast ”falska” egenföretagare regleras kommer det vara ett 
ständigt problem att skilja mellan ”äkta” och ”falska” egenföretagare och det kommer att 
finnas möjlighet att kringgå bestämmelserna.

Ändringsförslag 79
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led d 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt f ska ersättas med följande: utgår
”f) person som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter: mobil 
arbetstagare som utför sådant arbete.”

Or. en

Motivering

Egenföretagare bör omfattas av detta direktiv.
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Ändringsförslag 80
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led d 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Punkt f ska ersättas med följande: utgår
”f) person som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter: mobil 
arbetstagare som utför sådant arbete.”

Or. pt

Ändringsförslag 81
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led d 
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”f) person som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter: mobil 
arbetstagare som utför sådant arbete.”

”f) person som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter: mobil 
arbetstagare eller förare som är 
egenföretagare som utför sådant arbete.”

Or. de

Motivering

För trafiksäkerheten och förarnas hälsa måste egenföretagare fortsätta att omfattas av 
direktiv 2002/15/EG. För trafiksäkerheten och andra trafikanter spelar det ingen roll om 
föraren är egenföretagare eller inte. Förordning (EG) nr 561/2006 är inte tillräcklig. 
Förordningen reglerar maximal körtid, körpauser och viloperioder, men anger inga 
maximala arbetstider. Om endast ”falska” egenföretagare regleras kommer det vara ett 
ständigt problem att skilja mellan ”äkta” och ”falska” egenföretagare och det kommer att 
finnas möjlighet att kringgå bestämmelserna.



AM\805249SV.doc 43/63 PE431.178v02-00

SV

Ändringsförslag 82
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Punkt i skall ersättas med följande: utgår
”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

Or. pt

Ändringsförslag 83
Thomas Mann

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

”i) nattarbete: arbete som utförs nattetid
och som varar minst en timme.”

Or. de

Motivering

Nattarbete är en extra påfrestning för arbetstagare inom vägtransportyrket. Kommissionens 
förslag innebär att endast arbete nattetid som varar över två timmar räknas och betalas som 
nattarbete. En anpassning till bestämmelsen om minst två timmar i andra sektorer är socialt 
oproportionerlig.
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Ändringsförslag 84
Evelyn Regner

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Punkt i skall ersättas med följande: utgår
”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

Or. de

Motivering

Syftet med direktiv 2002/15/EG är att skydda förarnas hälsa och säkerhet genom minimikrav 
när det gäller arbetstider och att förbättra säkerheten. Redan den period på fyra timmar som 
medlemsstaterna skulle definiera som nattetid var oroväckande kort och en framförhandlad 
kompromiss. Med tanke på syftet med bestämmelserna är det oacceptabelt att reglerna 
försämras för personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, genom att man som 
nattarbete nu bara skulle räkna arbete som pågår mer än två timmar nattetid, i stället för som 
hittills allt arbete som utförs under dessa fyra timmars nattetid. 

Ändringsförslag 85
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Punkt i skall ersättas med följande: utgår
”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

Or. el
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Motivering

Om den ursprungliga definitionen av nattarbete ersätts finns det en stor risk att arbetstagare 
kommer att bryta mot direktivet för att arbeta tillräckligt många nattimmar för att få 
nattersättning och därmed en högre lön än under dagtid. På så vis äventyras både direktivets 
korrekta genomförande och trafiksäkerheten. 

Ändringsförslag 86
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Punkt i skall ersättas med följande: e) Led i ska ersättas med följande:

”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst en timmes arbete utförs nattetid.”

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag, som syftar till att öka flexibiliteten, innebär samtidigt en avsevärd 
försämring av arbetstagarskyddet vid nattarbete. Genom detta ändringsförslag behålls 
flexibiliteten samtidigt som arbetstagarna garanteras fullgott skydd.

Ändringsförslag 87
Sylvana Rapti

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Punkt i skall ersättas med följande: e) Tidigare led i:
”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

”i) nattarbete: allt arbete som utförs 
nattetid.”
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Or. el

Motivering

Kravet på två timmars arbete nattetid minskar skyddet för arbetstagare enligt artikel 7.1 i 
direktiv 2002/15/EG jämfört med formuleringen i det hittillsvarande direktivet. 

Ändringsförslag 88
Veronica Lope Fontagné

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led e
Direktiv2002/15/EG
Artikel 3 – led 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Punkt i skall ersättas med följande: (Berör inte den svenska versionen.)
”i) nattarbete: arbete under ett arbetspass 
där minst två timmars arbete utförs 
nattetid.”

Or. es

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 89
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes, Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv2002/15/EG
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 4 ska följande led ba läggas 
till:
”Den schablontid för arbete som avses i 
artikel 3 a.2 ska uppgå till en timme per 
vecka.”
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Or. en

Motivering

För att förare som är egenföretagare inte ska betungas med alltför mycket administrativt 
arbete får de schablonmässigt uppskatta vilken arbetstid som går åt till verksamhet av det 
slag som avses i leden iv och v. Denna period fastställs till ett genomsnitt på en timme per 
vecka.

Ändringsförslag 90
Raffaele Baldassarre

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 4 ska följande led ba läggas 
till:
”Den schablontid som avses i artikel 3 a.2 
ska uppgå till tre timmar per vecka.”

Or. it

Motivering

De verksamheter som avses i artikel 3 a.1 iii, iv och v bör ingå i beräkningen av 
schablonarbetstiden, i enlighet med punkt 2 i samma artikel. Lastning och lossning, de tider 
då föraren står till kundens förfogande, tvätt och underhåll av fordon är ansträngande arbete 
och kan inverka negativt på vägtrafiksäkerheten och arbetstagarnas socialskydd. 
Administrativa arbetsuppgifter undantas, i enlighet med direktivet.

Ändringsförslag 91
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 3a (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) I artikel 4 ska följande led ba läggas 
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till:
”Den schablontid som avses i artikel 3 a.2 
ska uppgå till tre timmar per vecka.”

Or. it

Motivering

De verksamheter som avses i artikel 3 a.1 iii, iv och v bör ingå i beräkningen av 
schablonarbetstiden, i enlighet med punkt 2 i samma artikel. Lastning och lossning, de tider 
då föraren står till kundens förfogande, tvätt och underhåll av fordon är ansträngande arbete 
och kan inverka negativt på vägtrafiksäkerheten och arbetstagarnas socialskydd. 
Administrativa arbetsuppgifter undantas, i enlighet med direktivet.

Ändringsförslag 92
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 4
Direktiv2002/15/EG
Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 5.1 ska hänvisningen 
”förordning (EEG) nr 3820/85” ersättas 
med hänvisningen 
”förordning (EG) nr 561/2006”.

a) I artikel 5.1 ska hänvisningen 
”förordning (EEG) nr 3820/85” ersättas 
med hänvisningen 
”förordning (EG) nr 561/2006”.

b) Följande mening ska läggas till:
”Denna period ska beaktas för 
lönesyften.”

Or. pt

Ändringsförslag 93
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 5
Direktiv2002/15/EG
Artikel 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

I artikel 6 ska hänvisningen 
”förordning (EEG) nr 3820/85” ersättas 
med hänvisningen 
”förordning (EG) nr 561/2006”.

a) I artikel 6 ska hänvisningen 
”förordning (EEG) nr 3820/85” ersättas 
med hänvisningen 
”förordning (EG) nr 561/2006”.

b) Följande mening ska läggas till:
”Denna period ska beaktas för 
lönesyften.”

Or. pt

Ändringsförslag 94
Saïd El Khadraoui, Stephen Hughes

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 5a (nytt)
Direktiv2002/15/EG
Artikel 9 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a) Artikel 9 b ska ändras på följande 
sätt: 
”b) Arbetstiden för mobila arbetstagare 
ska registreras, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 2.1. Registren 
ska bevaras i minst två år efter det att 
den tidsperiod som arbetet omfattar har 
löpt ut. Arbetsgivarna ska vara 
ansvariga för registreringen av de 
mobila arbetstagarnas arbetstid. På 
begäran ska arbetsgivaren vara skyldig 
att till de mobila arbetstagarna lämna en 
kopia av registreringen av de arbetade 
timmarna.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag berör bara de anställda. De måste registrera all verksamhet som 
omfattas av detta direktiv.
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Ändringsförslag 95
Stephen Hughes

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 5b (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b) I artikel 9 ska följande led ba läggas 
till:
”ba) Arbetstiden för förare som är 
egenföretagare ska registreras i enlighet 
med bestämmelserna i 
förordning (EEG) nr 3821/85. Registren 
ska bevaras i minst två år efter det att den 
tidsperiod som arbetet omfattar har löpt 
ut.”

Or. en

Motivering

En förares arbete med lastning, lossning och hjälp till passagerare med på- och avstigning 
ska enligt förordning (EEG) nr 3821/85 redan nu registreras på färdskrivaren såsom ”annat 
arbete”, och där ingår det också krav på att registreringarna ska förvaras i 365 dagar. För 
att genomförandet av direktivet ska kunna övervakas och arbetstiden för förare som är 
egenföretagare kunna kontrolleras behöver dessa förare därför inte anmodas att registrera 
och lagra sina arbetstimmar på ett separat papper. Detta skulle bara skapa onödigt 
administrativt merarbete.

Ändringsförslag 96
Martin Kastler

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
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enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
direktivets genomförande har tillräckligt 
många kvalificerade inspektörer och att 
de vidtar lämpliga åtgärder.

enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system med lämpliga kontroller.

Or. de

Motivering

Det är fullkomligt tillräckligt att uppmana medlemsstaterna att genomföra direktivet på ett 
korrekt sätt. Hur de gör detta bör de själva avgöra i enlighet med subsidiaritetsprincipen.

Ändringsförslag 97
Edit Bauer

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
direktivets genomförande har tillräckligt 
många kvalificerade inspektörer och att de 
vidtar lämpliga åtgärder.

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna utföra 
kontroller och övervakning som är 
lämpliga och icke-diskriminerande. De ska 
se till att de nationella myndigheter som 
ansvarar för direktivets genomförande har 
kompetent personal och att de vidtar 
lämpliga åtgärder.

Or. en
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Ändringsförslag 98
Thomas Mann

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
direktivets genomförande har tillräckligt 
många kvalificerade inspektörer och att de 
vidtar lämpliga åtgärder.

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
kontroller som är lämpliga och 
icke-diskriminerande. De ska se till att de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
direktivets genomförande har kvalificerad 
personal och att de vidtar lämpliga 
åtgärder. Om kontrollerna riktas in på 
förare och fordon från sådana 
medlemsstater som i praktiken ofta bryter 
mot bestämmelserna i detta direktiv, utgör 
detta ingen diskriminering.

Or. de

Motivering

Om det visar sig att förare från vissa länder oftare bryter mot bestämmelserna i detta 
direktiv, måste polisen även i fortsättningen kunna skärpa kontrollen av förare och fordon 
från dessa länder för att garantera trafiksäkerheten.

Ändringsförslag 99
Liisa Jaakonsaari

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
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övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de nationella 
myndigheter som ansvarar för direktivets 
genomförande har tillräckligt många 
kvalificerade inspektörer och att de vidtar 
lämpliga åtgärder.

övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. Om de körtider och 
viloperioder som fastställs i 
förordning (EG) nr 561/2006 överskrids i 
en sådan utsträckning att även 
arbetstidsreglerna överskrids ska 
medlemsstaterna alltid övervaka och 
kontrollera efterlevnaden av 
arbetstidsreglerna. Dessutom ska de se till 
att de nationella myndigheter som ansvarar 
för direktivets genomförande har 
tillräckligt många kvalificerade inspektörer 
och att de vidtar lämpliga åtgärder.

Or. en

Motivering

För närvarande finns det ingen koppling mellan kontrollen av efterlevnaden av dels reglerna 
för körtider och viloperioder, dels arbetstidsreglerna, trots att dessa olika faktorer logiskt sett 
hör ihop med varandra. Utöver den vanliga arbetstidsövervakningen bör efterlevnaden av 
arbetstidsreglerna alltid kontrolleras i fall då ett överskridande av körtiderna och 
viloperioderna automatiskt medfört att även arbetstiden har överskridits.

Ändringsförslag 100
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de nationella 
myndigheter som ansvarar för direktivets 
genomförande har tillräckligt många 
kvalificerade inspektörer och att de vidtar 
lämpliga åtgärder.

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna införlivas och genomföras på ett 
korrekt och enhetligt sätt ska 
medlemsstaterna upprätta ett system som 
ger kontroller och övervakning som är 
lämpliga och regelbundna. De ska se till att 
de nationella myndigheter som ansvarar för 
direktivets genomförande har tillräckligt 
många kvalificerade inspektörer och att de 
vidtar lämpliga åtgärder. I 
direktiv 2002/15/EG fastställs redan 
minimiregler och dess införlivande och 
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genomförande får inte leda till en lägre 
skyddsnivå för arbetarna eller till sämre 
efterlevnad av mer förmånliga 
bestämmelser i enskilda medlemsstaters 
allmänna arbetslagstiftning eller 
kollektivavtal.

Or. pt

Ändringsförslag 101
Licia Ronzulli

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de nationella 
myndigheter som ansvarar för direktivets 
genomförande har tillräckligt många 
kvalificerade inspektörer och att de vidtar 
lämpliga åtgärder.

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de nationella 
myndigheter som ansvarar för direktivets 
genomförande har tillräckligt många 
kvalificerade inspektörer och att de vidtar 
lämpliga åtgärder.

(1a) Förare som är egenföretagare ska 
ladda ned uppgifterna från färdskrivaren 
eller samla in färdskrivarskivorna minst 
var tredje vecka och bevara dem i det 
egna företagets lokaler.
(1b) De registrerade uppgifterna och 
färdskrivarskivorna ska bevaras i minst 
ett år efter datumet för den senaste 
användningen.

Or. it

Motivering

Att samma regler gäller för anställda förare och egenföretagare är en förutsättning för 
likabehandling och för att man ska kunna genomföra noggranna kontroller i egenföretagares 
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lokaler i enlighet med förordningarna (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 1360/2002.

Ändringsförslag 102
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna. De ska se till att de nationella 
myndigheter som ansvarar för direktivets 
genomförande har tillräckligt många 
kvalificerade inspektörer och att de vidtar 
lämpliga åtgärder.

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt och 
enhetligt sätt ska medlemsstaterna upprätta 
ett system som ger kontroller och 
övervakning som är lämpliga och 
regelbundna, inbegripet samarbete mellan 
olika myndigheter. De ska se till att de 
nationella myndigheter som ansvarar för 
direktivets genomförande har tillräckligt 
många kvalificerade inspektörer och att de 
vidtar lämpliga åtgärder.

Or. en

Motivering

Samarbete mellan olika myndigheter, till exempel arbets-, transport- och skatteministerierna, 
skulle göra att falska egenföretagare lätt kunde identifieras.

Ändringsförslag 103
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led 1a (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt om 
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hur ofta och på vilka sätt de kontroller 
som avses i punkt 1 ska utföras.

Or. en

Motivering

Precis som i fallet med kontrollerna av körtider och viloperioder bör det också skapas en 
gemensam ram för hur och hur ofta arbetstiden ska kontrolleras. I detta sammanhang är det 
lämpligt med en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

Ändringsförslag 104
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Medlemsstaterna ska meddela
kommissionen uppgifter om de 
övervaknings- och kontrollsystem som 
inrättats.

(2) Medlemsstaterna ska föra statistik över 
de kontroller som avses i punkt 1 och 
vartannat år rapportera denna statistik till
kommissionen.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör föra statistik över den övervakning och de kontroller som avses i den 
föregående punkten i artikel 11 och låta kommissionen ta del av denna statistik.

Ändringsförslag 105
Ilda Figueiredo

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 

(3) Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
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transportföretag och mobila 
transportföretag har tillgång till 
information, stöd och råd i fråga om 
arbetstidsregler och organsiering av 
arbetet.

transportföretag och mobila 
transportföretag har tillgång till 
information, stöd och råd i fråga om 
arbetstidsregler och organisering av 
arbetet. Medlemsstaterna ska vidta 
åtgärder för att bekämpa förekomsten av 
falska egenföretagare och se till att 
osäkra anställningsavtal inte används i 
samband med fast arbete.

Or. pt

Ändringsförslag 106
Konstantinos Poupakis

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att se till att 
transportföretag och mobila 
transportföretag har tillgång till 
information, stöd och råd i fråga om 
arbetstidsregler och organsiering av 
arbetet.

(3) Medlemsstaterna ska i fullt samarbete 
med arbetsmarknadens parter vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att se till 
att transportföretag och mobila 
transportföretag har tillgång till 
information, stöd och råd i fråga om 
arbetstidsregler och organisering av 
arbetet.

Or. el

Motivering

Bidraget från arbetsmarknadens parter är mycket viktigt för en effektiv informationsgivning 
som syftar till att få arbetsgivare och arbetstagare att efterleva direktivet, så att det äntligen 
kan genomföras på ett effektivt och korrekt sätt.
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Ändringsförslag 107
Marian Harkin

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11a – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Att främja administrativt samarbete 
mellan medlemsstaternas behöriga 
myndigheter genom antagande av ett 
effektivt system för informationsutbyte, 
förbättrad åtkomst till information, stöd till 
informationsutbyte och bästa praxis vid 
tillämpningen av arbetstidsreglerna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 108
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Jutta Steinruck, Birgit Sippel

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6a (ny)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 11b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Följande artikel 1b ska införas:
”Artikel 11b
Överträdelser
Bristande uppfyllande av definitionerna i 
artikel 3 d och 3 e i detta direktiv ska 
betraktas som en mycket allvarlig 
överträdelse och därför omfattas av 
samtliga bestämmelser i 
förordning (EG) nr 1071/2009 om denna 
typ av överträdelse.
Företag, befraktare, speditörer, 
researrangörer, huvudentreprenörer, 
underentreprenörer och 
uthyrningsföretag för förare som inte 
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uppfyller definitionerna i artikel 3 d och 
3 e i detta direktiv ska också anses begå 
en mycket allvarlig överträdelse och 
därför omfattas av samtliga bestämmelser 
i förordning (EG) nr 1071/2009 om denna 
typ av överträdelse.”

Or. en

Motivering

Enligt bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009 angående allvarliga överträdelser ska 
en sådan överträdelse leda till att det goda anseendet förloras (skäl 9, 24, artikel 6.2 b), till 
tillfälligt indragning eller återkallande av tillståndet att bedriva yrkesmässig trafik 
(artikel 13.3, som ska läsas tillsammans med artikel 3), till att överträdelsen registreras i 
medlemsstaternas nationella elektroniska register (ett gränsöverskridande register över de 
allvarligaste överträdelserna) (artikel 16.1 e och 16.1 andra stycket).

Ändringsförslag 109
Stephen Hughes, Alejandro Cercas, Birgit Sippel

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6b (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6b) Följande artikel 12a ska införas:
”Artikel 12a
Transportföretagens ansvar
1. Ett transportföretag ska inte ge förare 
som är anställda inom företaget eller som 
ställs till deras förfogande någon 
betalning, inte ens i form av en bonus 
eller ett lönetillägg, för de tillryggalagda 
sträckorna och/eller den mängd varor 
som transporterats om denna betalning är 
av sådan karaktär att vägtrafiksäkerheten 
hotas och/eller om den uppmuntrar till 
överträdelser av detta direktiv.
2. Företag, befraktare, speditörer, 
researrangörer, huvudentreprenörer, 
underentreprenörer och 
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uthyrningsföretag för förare ska se till att 
avtalade transporttidsscheman är 
förenliga med detta direktiv och att 
arbetet utförs av förare som verkligen är 
egenföretagare.”

Or. en

Motivering

Since the client will most than likely know whether or not he works with false / genuine self-
employed drivers, applying the co-liability principle will make the client responsible for 
working with false self-employed. This will diminish incentives - amongst transport 
undertakings - to convert drivers from employed into self-employed, will lead to reduction of 
the phenomenon of false self-employment amongst drivers and will ensure that liability is 
shared between the driver and the consigner, rather than having all the responsibility on the 
driver (it is widely known that in many occasions employed drivers are forced to become false 
self-employed).

Ändringsförslag 110
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6c (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6c) Följande artikel 12b ska införas:
”Artikel 12b
Delegering
1. Den befogenhet att anta delegerade 
akter som avses i artikel 11.1a ska 
tilldelas kommissionen för en period på 
sex år från och med detta direktivs 
ikraftträdande. Kommissionen ska avge 
en rapport om de delegerade 
befogenheterna senast sex månader före
utgången av denna sexårsperiod, i 
lämpliga fall tillsammans med ett 
lagstiftningsförslag om att förlänga 
delegeringen av befogenhet.
2. Så snart kommissionen antar en 
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delegerad akt ska den underrätta 
Europaparlamentet och rådet samtidigt.
3. Befogenheten att anta delegerade akter 
ska tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artikel 12c och 12d.”

Or. en

Ändringsförslag 111
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6d (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6d) Följande artikel 12c ska införas:
”Artikel 12c
Återkallande av delegering
1. Den delegering av befogenheter som 
avses i artikel 11.1a kan återkallas av 
Europaparlamentet eller rådet.
2. Den institution som har inlett ett internt 
förfarande för att besluta om huruvida 
den ska återkalla delegeringen av 
befogenheter ska sträva efter att 
informera den andra institutionen och 
kommissionen och ange vilka delegerade 
befogenheter som kan återkallas.
3. Beslutet om återkallande ska innehålla 
information om skälen till återkallandet 
samt innebära att delegeringen av de 
befogenheter som anges i beslutet upphör 
att gälla. Återkallandet ska ha omedelbar 
verkan eller få verkan vid en senare 
tidpunkt som anges i beslutet. Det ska inte 
påverka giltigheten hos delegerade akter 
som redan är i kraft. Det ska 
offentliggöras i Europeiska unionens 
officiella tidning.”
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Or. en

Ändringsförslag 112
Stephen Hughes, Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 6e (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6e) Följande artikel 12d ska införas:
”Artikel 12d
Invändningar mot delegerade akter
1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
tre månader från och med 
anmälningsdatumet. Fristen ska på 
initiativ av Europaparlament eller rådet 
förlängas med en månad.
2. Om varken Europaparlamentet eller 
rådet efter fristens utgång gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
ska den offentliggöras i 
Europeiska unionens officiella tidning 
och träda i kraft det datum som anges där.
3. Om Europaparlamentet eller rådet gör 
invändningar mot en delegerad akt ska
den inte träda i kraft. Den institution som 
gör invändningar ska ange skälen till sina 
invändningar mot den delegerade akten.”

Or. en

Ändringsförslag 113
Stephen Hughes, Alejandro Cercas

Förslag till direktiv  ändringsakt
Artikel 1 – led 8a (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 13 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) I artikel 13 ska följande punkt 2a 
införas:
”2a. Kommissionen ska fastställa en 
metod för och innehållet i 
medlemsstaternas rapportering om 
sysselsättningen inom sektorn, inverkan 
på rättvis konkurrens, hälsa och säkerhet 
i arbetet och vägtrafiksäkerhet. 
Kommissionen ska på grundval av dessa 
rapporter lägga fram regelbundna 
rapporter för Europaparlamentet och 
rådet. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska vartannat år 
rapportera om det ovanstående.
Kommissionen ska även avlägga rapport 
(två år efter direktivets ikraftträdande) för 
Europaparlamentet och rådet om vilka 
åtgärder som vidtagits rörande frekvensen 
och metoderna för övervakningen och 
kontrollerna av arbetstiden.”

Or. en

Motivering

Ett effektivt och omfattande rapporteringssystem ger garantier för ett bättre genomförande av 
direktivet.


