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PR_COD_1am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 
2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter
(KOM(2008)0650 – C7-0354/2008 – 2008/0195(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0650),

– med beaktande av artikel 251.2 och artiklarna 71 och 137.2 i EG-fördraget, i enlighet med 
vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C7-0354/2008),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet 
”Konsekvenser av Lissabonfördragets ikraftträdande för pågående interinstitutionella 
beslutsförfaranden” (KOM(2009)0665),

– med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 91 och 153.3 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och 
yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-.../2009).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet,  
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Europaparlamentet vet om att det 
inom hela Europeiska unionen 
förekommer falskt egenföretagande på 
arbetsmarknaden, med negativ påverkan 
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på förutsättningarna för konkurrensen, 
oavsett vilken bransch av näringslivet det 
gäller. Parlamentet är därför övertygat 
om att man måste ta itu med det här på 
EU-nivå.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) Europaparlamentet föreslår att 
kommissionen och medlemsstaterna 
undersöker möjligheten till utbyte och 
undersökning av medlemsstaternas bästa 
tillvägagångssätt för att konstatera och få 
bort falskt egenföretagande.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av 
den 21 oktober 2009 om gemensamma 
regler beträffande de villkor som ska 
uppfyllas av personer som bedriver 
yrkesmässig trafik och om upphävande av 
rådets direktiv 96/26/EG åligger det förare 
som är egenföretagare att uppfylla en hel 
uppsättning krav för att kunna driva sina 
företag.
__________
1EUT L 300, 14.11.2009, s. 51.
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Or. en

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Införlivandet av direktiv 2002/15/EG, 
samråden med berörda parter, flera 
undersökningar och konsekvensanalysen 
har blottlagt flera problem, som svårigheter 
att tillämpa arbetstidsreglerna på ett 
enhetligt sätt, dålig efterlevnad och svaga 
system för kontroll av efterlevnad i 
medlemsstaterna.

(5) Införlivandet av direktiv 2002/15/EG, 
samråden med berörda parter, flera 
undersökningar och konsekvensanalysen 
har blottlagt flera problem, som svårigheter 
att tillämpa arbetstidsreglerna på ett 
enhetligt sätt, dålig efterlevnad och svaga 
system för kontroll av efterlevnad i vissa 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 5

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 uteslutas från 
tillämpningsområdet för
direktiv 2002/15/EC. Detta bör emellertid 
inte påverka medlemsstaternas rätt att 
tillämpa bestämmelserna i detta direktiv 
på dessa förare.

Or. en
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Ändringsförslag 6

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 vägtransportområdet1. Det ligger i 
allas intresse att dessa bestämmelser om 
körtider och viloperioder för alla förare 
tillämpas korrekt och att genomförandet 
av dem kontrolleras effektivt.
_____________
1 EUT L 102, 11.4.2006, s. 1.

Or. en

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Av omtanke om ökad trafiksäkerhet 
och till följd av strukturförändringar 
inom vägtransporterna bör det övervägas 
om förordning (EG) nr 561/2001 skulle 
kunna utvidgas till att omfatta förare av 
fordon på mindre än 3,5 ton.

Or. en
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Ändringsförslag 8

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 
överträdelser måste bestraffas.

Or. en

Ändringsförslag 9

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 bör inte heller bortse 
från hur arbetsmarknadens parter bidrar 
med övervakning av efterlevnad och 
tillämpning.

Or. en

Ändringsförslag 10

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 

”1. Detta direktiv ska tillämpas på mobila 
arbetstagare som arbetar för företag 
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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).

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 11

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 2 – led b
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 3 – 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. en
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Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. (c) Led e ska ersättas med följande:
”e) förare som är egenföretagare: 
i) person vars huvudsakliga 
yrkesverksamhet består i att utföra 
person- eller varutransporter på väg mot 
ersättning, i den mening som avses i 
gemenskapslagstiftningen, 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 får några rättigheter i 
samband med anställning såsom 
regelbunden utbetalning av en ersättning, 
naturaförmåner, eller tillerkänns sådana 
förmåner som veckovila och årlig 
semester av ett annat kundföretag eller 
annan avtalspart och 
vii) 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 
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fastställs för mobila arbetstagare i detta 
direktiv.

Or. en

Ändringsförslag 13

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.

Or. en

Ändringsförslag 14

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 meddela 
kommissionen uppgifter om de 
övervaknings- och kontrollsystem som 
inrättats, i enlighet med de bestämmelser 
som avses i artikel 13.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel1 – 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.

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

Or. en
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MOTIVERING

I. Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för 
personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter

Ett viktigt steg i arbetet med att främja hälsan och säkerheten för mobila arbetstagare på 
vägtransportområdet togs i och med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av 
den 11 mars 2002, som började gälla den 23 mars 2005. Direktivet är en lex specialis till det 
allmänna arbetstidsdirektivet 2003/88/EG och kompletterar förordning (EG) nr 561/2006 
(EUT L 102, 11.4.2006) om gemensamma bestämmelser om körtider och viloperioder för 
förare. 

I enlighet med direktiv 2002/15/EG lade kommissionen senare fram en rapport 
(KOM(2007)0266) om huruvida förare som är egenföretagare ska omfattas av direktivet från 
och med den 23 mars 2009. I rapporten beskrevs de möjliga konsekvenserna av att förare som 
är egenföretagare omfattas av eller undantas från direktivets tillämpningsområde.
Vidare innehöll rapporten en utvärdering av tillämpningen av bestämmelsen om arbete 
nattetid. Det gjordes även en bedömning av direktivets allmänna följder för vägsäkerheten, 
konkurrensvillkoren, yrkesstrukturen och de sociala aspekterna.

Följande iakttagelser gjordes:

a) Det finns inget avgörande skäl att låta förare som är egenföretagare omfattas av direktivet. 
b) Det görs ingen klar åtskillnad mellan å ena sidan förare som är egenföretagare och å andra 
sidan mobila arbetstagare, vilket ökar risken för att vi får förare som är ”falska” 
egenföretagare och som för att inte behöva omfattas av direktivet inte är knutna till en 
arbetsgivare genom ett anställningsavtal, men som inte heller är fria att ha affärsförbindelser 
med flera kunder.
c) I fråga om arbete nattetid drog kommissionen slutsatsen att det inte finns några behov av att 
ändra eller ytterligare harmonisera bestämmelserna och att det räcker med en ändring av 
definitionen av ”nattarbete” (artikel 3 led i i direktiv 2002/15/EG). Enligt den nuvarande 
lydelsen omfattar nämligen nattarbete även mycket korta arbetsperioder nattetid, till och med 
på några få minuter.
Enligt kommissionen är den bestämmelsen oproportionerlig och onödig ur ekonomisk och 
social synvinkel. 

IΙ. Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete 
avseende vägtransporter

Efter samråd med berörda parter och en konsekvensanalys i syfte att undvika onödig 
administration och samtidigt främja målen i EU:s transportpolitik ansågs den bästa politiska 
lösningen vara det förslag till ändring av direktiv 2002/15/EG som nu är under behandling. 
Kommissionen anser att direktivets övergripande syfte, nämligen att skydda arbetstagares 
hälsa och säkerhet på vägtransportområdet, inte påverkas och att snedvridningen av 
konkurrensen minskar, liksom de administrativa och ekonomiska kostnaderna för 
medlemsstaterna.
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Förslag

a) Förtydligande av tillämpningsområdet

– Mobila arbetstagare som de facto är egenföretagare undantas (artikel 3 e utgår). 
– Direktivet gäller alla mobila arbetstagare och alla dem som inte är fria att organisera sin 

verksamhet, dvs. ”falska” egenföretagare (artiklarna 2.1 och 3 d).
– Definitionen av ”arbetstid” för egenföretagare utgår, och en exaktare definition av 

”mobil arbetstagare” införs.  

b) Nattarbete (artikel 3 i)

– En enligt kommissionen praktiskt tillämpbar definition av nattarbete föreslås genom att en 
minimiarbetstid på två timmars nattarbete återinförs.

c) Ansökan

– Det införs gemensamma principer för att garantera mer insyn och effektivitet i de 
nationella systemen för kontroll av efterlevnaden (ny artikel 11a).

– Närmare samarbete mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter föreslås.
– Vidare föreslås att kommissionen ska ge stöd för att underlätta dialogen mellan berörda 

parter. 

ΙΙΙ. Europaparlamentets ståndpunkt

– Förutom strukturella uppdateringsåtgärder anser föredraganden att det finns risk för att 
”falska” egenföretagare är ett generellt problem på arbetsmarknaden och bör åtgärdas 
därefter.

– Föredraganden är övertygad om att man inte förr haft regler för egenföretagares arbetstid 
och att lagstiftning på detta område skulle få vittgående konsekvenser.

– Föredraganden anser att inrättandet av system för informationsutbyte är oproportionerligt 
med hänsyn till målen i direktivet.

– Föredraganden efterlyser enklare och bättre tillgång till information om sociallagstiftning 
på vägtransportområdet.


