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Ändringsförslag 19
Mathieu Grosch, Anne Jensen

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Mobila arbetstagare som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 561/2006 om körtider 
och viloperioder bör omfattas av detta 
direktivs tillämpningsområde.

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
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en
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Ändringsförslag 21
Silvia -Adriana Ţicău

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, tillämpar och efterlever 
direktiv 2002/15/EG på olika sätt och att 
transportföretag och förare inte uppfyller 
miniminormerna om arbetstidens 
förläggning, snedvrids konkurrensen, 
trafiksäkerheten påverkas allvarligt och 
förarnas hälsa och säkerhet äventyras.

Or. ro

Motivering

Det är viktigt att minska antalet trafikolyckorna genom att uppfylla miniminormerna om 
arbetstidens förläggning.

Ändringsförslag 22
Saïd El Khadraoui

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) Förare som är egenföretagare bör tas 
med i tillämpningsområdet för 
direktiv 2002/15/EG.

Or. en

Motivering

Förare som är egenföretagare bör omfattas av arbetstidsbestämmelserna och således av 
tillämpningsområdet för detta direktiv.
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Ändringsförslag 23
Silvia -Adriana Ţicău

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 regelbundet 
anordna informations- och 
medvetandehöjande kampanjer för förare 
som är egenföretagare i fråga om oskäligt 
långa arbetsdagar, otillräcklig vila eller 
ojämn arbetsrytm påverkar hälsa och 
säkerhet samt vägsäkerhet negativt. 

Or. ro

Motivering

För att minska antalet trafikolyckor och förbättra trafiksäkerheten krävs det regelbundna 
initiativ från de trafiksäkerhetsansvariga myndigheternas sida för att sprida information, råd 
och upplysningar bland alla väganvändare.

Ändringsförslag 24
Hella Ranner

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Förare, andra mobila arbetstagare 
och förare som är egenföretagare 
omfattas i fråga om körtider och 
viloperioder och de 
trafiksäkerhetsaspekter som hänger 
samman med dem redan av förordning 
(EG) nr 516/2006 och mot bakgrund av 
detta bör det göras klart att regleringen av 
arbetstiden för personer som utför mobilt 
arbete avseende vägtransporter i första 
hand syftar till att skydda de mobila 
arbetstagarna.

Or. de
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Motivering

Med det här bör det göras klart att alla förare redan omfattas av reglerna för körtider och 
viloperioder (förordning (EG) nr 561/2006) och att direktiv 2002/15/EG handlar om 
arbetarskyddet.

Ändringsförslag 25
Corien Wortmann-Kool

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 ligger i allas 
intresse att dessa bestämmelser om 
körtider och viloperioder för alla förare 
tillämpas korrekt och att genomförandet 
av dem kontrolleras effektivt.

Or. en

Ändringsförslag 26
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) För att begränsa de administrativa 
bördorna vid tillämpningen av detta 
direktiv till ett minimum och för att 
anpassa övervakningen av genomförandet 
av det till den tekniska utvecklingen är det 
önskvärt att olika intelligenta 
transportsystem (ITS) används.

Or. en
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Motivering

Ny teknik kan vara till nytta både för att minska de administrativa bördorna och för att 
underlätta övervakningen av genomförandet.

Ändringsförslag 27
Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) För att ytterligare förbättra 
trafiksäkerheten bör man överväga om 
sociallagstiftningen, framför allt 
förordning (EG) nr 561/2006, borde 
tillämpas överallt inom vägtrafiken, alltså 
också på fordon på mindre än 3,5 ton i 
yrkesmässig trafik.

Or. en

Motivering

Av omsorg om ökad säkerhet bör också fordon på mindre än 3,5 ton tas med i 
tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 561/2006 om körtider, raster och viloperioder, 
och helst också i direktiv 2002/15/EG.

Ändringsförslag 28
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12d) För att förare som är 
egenföretagare inte ska betungas med 
onödig administration kan deras 
bokföringsskyldighet lämpligen 
inskränkas till bokföring med hjälp av 
färdskrivare.

Or. en
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Ändringsförslag 29
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12e) Om definitionerna i artikel 3 d och e 
i detta direktiv inte följs bör detta anses 
som en ytterst allvarlig överträdelse av 
bestämmelserna i förordning (EG) 
nr 1071/2009.

Or. en

Motivering

Av omsorg om den lojala konkurrensen bör sådant ses som en ytterst allvarlig överträdelse av 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de 
villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik.

Ändringsförslag 30
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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 samt på dem
som omfattas av den europeiska 
överenskommelsen om arbetsförhållanden 
för fordonsbesättningar vid internationella 
vägtransporter (AETR).

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

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 31
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Följande nya punkt 1a ska läggas till i 
artikel 2:
”1a. Senast två år efter det att detta 
direktiv trätt i kraft ska kommissionen 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet med en 
analys av vilka konsekvenser detta 
direktiv får för mobila arbetstagare och 
förare som är egenföretagare när det 
gäller trafiksäkerheten, 
konkurrensvillkoren, yrkesstrukturen 
samt de sociala aspekterna.

Or. en

Motivering

Provisoriska undersökningar har visat att färre än 1 procent av de förare som är 
egenföretagare är inblandade i trafikolyckor. Därför behövs det en analys av vilka 
konsekvenser detta direktiv får för mobila arbetstagare och förare som är egenföretagare när 
det gäller trafiksäkerheten, konkurrensvillkoren samt de sociala aspekterna. 
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Ändringsförslag 32
Saïd El Khadraoui

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen strykas. a) Punkt a.2 ska ändras på följande sätt:
”2. 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 iii, 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 led iv och v. Den tid som går åt till att hjälpa passagerare komma av och på 
bussarna, alltså led iii, kan registreras med digital färdskrivare och bör därför inte ingå i den 
schablonmässigt uppskattade arbetstiden. 

Ändringsförslag 33
Mathieu Grosch, Anne Jensen

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med mobil arbetstagare avses också 
personer som inte är knutna till en 

utgår
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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

Motivering

Problemet med förare som är ”falska” egenföretagare är en fråga som kan kontrolleras 
endast av medlemsstaterna, det behövs en förordning på europeisk nivå.

Ändringsförslag 34
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Led b ska ändras på följande sätt:
”h) nattetid: perioden mellan kl. 22.00 
och kl. 06.00.

Or. en

Motivering

I många medlemsstater definieras arbetsdagens slut för mobila arbetstagare till kl. 22.00 och
åtta timmars nattvila stämmer bättre överens med människans fysiologiska dygnsrytm.
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Ändringsförslag 35
Mathieu Grosch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Den definition av nattarbete som redan finns i arbetstidsdirektivet 2002/15/EG är mycket 
tydligare och hindrar mer effektivt missbruk än den definition som kommissionen lägger fram 
i sitt förslag. 

Ändringsförslag 36
Saïd El Khadraoui

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Motivering

Detta ändringsförslag berör bara anställda. De måste föra bok over all verksamhet som 
omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 37
Saïd El Khadraoui

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 skall följande led läggas 
till:
”ba) Arbetstiden för förare som är 
egenföretagare ska registreras i enlighet 
med föreskrifterna i artiklarna 14.2 och 
15.3 i förordning (EEG) nr 3821/85.”

Or. en

Motivering

En förares arbete med lastning, lossning och hjälp till passagerare med på- och avstigning 
ska redan registreras på färdskrivaren såsom ”annat arbete” enligt förordning (EEG) 
nr 3821/85 i ändrad lydelse, och där ingår det också krav på att registreringarna ska 
förvaras i 365 dagar, För att genomförandet av direktivet ska kunna övervakas och 
arbetstiden hos förare som är egenföretagare kunna kontrolleras behöver dessa förare därför 
inte anmodas att skriva upp och lagra sina arbetstimmar på ett särskilt papper. Detta skulle 
bara skapa onödigt administrativt merarbete.
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Ändringsförslag 38
Saïd El Khadraoui

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 5c (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5c) Följande artikel ska införas som 
artikel 10a:

Artikel 10a
Transportföretagens ansvar

Företag, befraktare, speditörer, 
researrangörer, huvudentreprenörer, 
underleverantörer och uthyrningsföretag 
för förare ska se till att personer som 
utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter helt och fullt respekterar 
föreskrifterna i detta direktiv. 

Or. en

Motivering

För att det ska råda konsekvens med artikel 10 i förordning (EG) nr 561/2006 
(”transportföretagens ansvar”) bör hela transportkedjan ansvara för att kraven i detta 
direktiv följs.

Ändringsförslag 39
Corien Wortmann-Kool

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6 – led 1
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 

(1) För att reglerna i detta direktiv ska 
kunna genomföras på ett korrekt, 
icke-diskriminerande och enhetligt sätt ska 
medlemsstaterna upprätta ett system som 
ger kontroller och övervakning som är 
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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.

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.

Or. en

Ändringsförslag 40
Eva Lichtenberger

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Medlemsstaterna ska, utgående från 
förordning (EEG) nr 3821/85, föreskriva 
att digitala färdskrivare ska användas 
också för fordonsrelaterad verksamhet av 
relevans för arbetstiden, såsom lastning 
och lossning av fordonet och annan 
verksamhet.

Or. en

Motivering

Den digitala färdskrivaren är inte bara ett bra och pålitligt verktyg för att övervaka körtider 
och viloperioder, hastigheter osv, utan också för att övervaka förarens fordonsrelaterade 
arbetstid och verksamhet.


