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KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottets förslag

I direktiv 2002/15/EG regleras arbetstiden för personer som utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter. Det omfattar i första hand mobila arbetstagare som är anställda av ett företag, 
och från och med den 23 mars 2009 även förare som är egenföretagare. Bestämmelserna om 
arbetstid i detta direktiv kompletterar bestämmelserna om körtider och viloperioder för 
mobila arbetstagare på vägtransportområdet i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 561/2006 (tidigare 3820/85).

Skillnaden mellan mobila arbetstagare och förare som är egenföretagare har inneburit problem 
i praktiken, eftersom det finns s.k. falska egenföretagare. Det rör sig om personer som 
visserligen formellt är registrerade som egenföretagare, men som i själva verket endast arbetar 
för ett enda annat företag.

För att lösa detta problem föreslår kommissionen för det första att ”falska egenföretagare” ska 
omfattas av definitionen av ”mobila arbetstagare” och avse personer som 
– inte är fria att organisera sin verksamhet,
– för sin inkomst inte är direkt beroende av den förtjänst som görs, 
– inte kan arbeta med olika kunder.
Kommissionen kommer fram till slutsatsen att det inte vore meningsfullt att även låta förare 
som är äkta egenföretagare omfattas av direktivet.

För det andra föreslår kommissionen en annan definition av begreppet ”nattarbete”. I 
direktiv 2002/15/EG avses med ”nattetid” en period på minst fyra timmar som fastställs i 
nationell lagstiftning, mellan kl. 0.00 och 7.00. Nattarbete definieras för närvarande som allt 
arbete som utförs under denna period, oavsett under hur kort eller lång tid det pågår. 
Kommissionen föreslår nu att endast sådant arbete ska definieras som nattarbete, som 
verkligen utförs under minst två timmar under den fastställda perioden. 

För det tredje föreslår kommissionen att en ny artikel om efterlevnad ska införas. I detta 
sammanhang bör man komma ihåg att kontrollen av att arbetstidsreglerna efterlevs ska 
genomföras i etableringslandet av behöriga inspektörer i detta land och inte i samband med 
vägkontroller, vilka även kan äga rum i andra medlemsstater.

Föredragandens ståndpunkt och ändringsförslag

Föredraganden understöder kommissionens åsikt om att falska egenföretagare är ett problem 
och att de bör behandlas som arbetstagare med reglerad arbetstid. Föredraganden instämmer 
också med att definitionen av begreppet arbetstagare ska göras exaktare så att den också 
kommer att omfatta falska egenföretagare. Därutöver anser föredraganden att förare som är 
egenföretagare också bör omfattas av direktivet, men att man vid tillämpningen av direktivet 
och övervakningen av denna tillämpning bör ta hänsyn till de särdrag som är utmärkande för 
dem.
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Sist och slutligen består problemet i att arbetstiden inte hos alla arbetstagare utvärderas och 
övervakas på samma sätt, fastän arbetet i hög grad påverkar förarens trötthet, oavsett om 
vederbörande är arbetstagare eller egenföretagare. En mer grundläggande lösning på 
problemet är därför att det för alla förare av fraktfordon i yrkesmässig trafik införs regler för 
arbetstiden och att det ses till att reglerna följs.

Sådan verksamhet från egenföretagares sida, som klart och tydligt uppfyller kännetecknen på 
arbete bör, vid sidan om övervakningen av körtider och viloperioder, övervakas av de 
behöriga inspektionsmyndigheterna. Det tydligaste exemplet på sådan verksamhet är lastning 
och lossning. Dessutom föreslår föredraganden att den arbetstid som ska övervakas utbyggs 
med en schablontid som täcker den övriga verksamhet som står i direkt samband med 
transporten i fråga.

Föredraganden ber kommissionen undersöka hur de administrativa bördorna vid 
tillämpningen av detta direktiv skulle kunna begränsas till ett minimum, bland annat genom 
användning av olika intelligenta transportsystem.

På genomförandeplanet måste uppgiftsutbytet mellan medlemsstaterna förbättras och 
förenklas. Föredraganden ber kommissionen undersöka i vad mån informations- och 
kommunikationstekniska tillämpningar vore ägnade att i slutänden ge oss ett europeiskt 
system för uppgiftsutbyte. Ett exempel kan tas från informationssystemet för den inre 
marknaden, som används för tolkning och tillämpning av lagstiftningen för den inre 
marknaden. Detta bör i framtiden kunna leda till att arbetstiderna kan övervakas också när ett 
fordon är på väg i en annan medlemsstat.

Ytterligare föreslår föredraganden att det måste fastställas konkreta målsättningar för 
kontrollen av att arbetstidsreglerna efterlevs. Medlemsstaterna bör, efter modell av 
övervakningen av körtiderna och viloperioderna, ordna med ett system av adekvata och 
regelbundna kontroller där det varje år tas stickprov på ett representativt urval av alla de 
personer som utför mobilt arbete i vägtrafiken. Dessutom anser föredraganden att resultaten 
av dessa organiserade kontroller ska sammanföras i statistik som medlemsstaterna vartannat 
år sänder in till kommissionen.

Likaså anser föredraganden att kommissionen bör undersöka om sociallagstiftningen 
eventuellt borde tillämpas överallt inom vägtrafiken, alltså också på fordon på mindre än 
3,5 ton i yrkesmässig trafik. Föredraganden anser dock att denna fråga inte behöver lösas med 
anledning av den nu aktuella lagändringen.

Föredraganden delar kommissionens åsikt om ändring av begreppet ”nattarbete” men föreslår 
också att definitionen av begreppet ”nattetid” ändras. Om ”nattetid” definieras såsom hela 
tidsintervallet mellan kl. 0.00 och 6.00 får vi slut på skillnaderna mellan de olika 
medlemsstaterna och garantier för tillräcklig nattvila. 
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att 
som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

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. nl

Motivering

Förare som är egenföretagare bör också omfattas av arbetstidsbestämmelserna och således 
av tillämpningsområdet för detta direktiv.

Ändringsförslag 2

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 är det önskvärt 
att olika intelligenta transportsystem 
används.

Or. nl
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Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12b) För att förbättra uppgiftsutbytet bör 
man utveckla ett europeiskt system för 
utbyte av information. Detta bör i 
framtiden kunna leda till att arbetstiderna 
kan övervakas också när ett fordon är på 
väg i en annan medlemsstat.

Or. nl

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12c) För att ytterligare förbättra 
trafiksäkerheten bör man se efter om 
sociallagstiftningen eventuellt borde 
tillämpas överallt inom vägtrafiken, alltså 
också på fordon på mindre än 3,5 ton i 
yrkesmässig trafik. 

Or. nl

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv – ändringsakt
Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Ändringsförslag 6

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. Direktivet 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), samt på förare 
som är egenföretagare, enligt definitionen 
i artikel 3 e.

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

Or. nl

Motivering

Arbetstiderna bör gälla för alla som utför mobilt arbete inom vägtransporter, oavsett de är 
arbetstagare eller egenföretagare.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) I punkt a.2 ska första meningen strykas. a) Punkt a.2 ska ändras på följande sätt:
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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. nl

Motivering

För att de administrativa bördorna för förare som är egenföretagare ska begränsas kan man 
beräkna en schablontid för verksamhet av det slag som avses i leden iii, iv och v.

Ändringsförslag 8

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) I punkt d ska följande mening läggas 
till:

b) I punkt 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, 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, 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. nl
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Motivering

För att det inte ska bli något oklart anges det uttryckligen att redan om en person uppfyller 
ett enda av de inskränkande kriterier som nämnts räknas personen i fråga som mobil 
arbetstagare.

Ändringsförslag 9

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Punkt e ska utgå. c) Punkt e ska ändras på följande sätt:
förare som är egenföretagare: 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, 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, som inte 
är underordnad ett kundföretag, som är 
fri att organisera sin arbetsplats och 
arbetstid och den aktuella verksamheten 
och vid utförandet av sitt arbete inte måste 
följa order och instruktioner från annan 
part, vars inkomster är direkt beroende av 
den förtjänst som görs och som är 
ekonomiskt och socialt oberoende av det 
arbete som görs för och av ett företag som 
ägs av någon annan, som inte får något 
av följande: regelbunden utbetalning av 
en ersättning, naturaförmåner, såsom 
kost, bostad eller transport, eller 
tillerkänns sådana förmåner som årlig
semester och som är fri att, självständigt 
eller i samarbete mellan egenföretagare, 
ha affärsförbindelser med flera kunder.

Or. xm
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Motivering

Förare som är egenföretagare bör omfattas av detta direktiv och definitionen av sådana 
förare bör göras mer rigorös.

Ändringsförslag 10

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

Motivering

Förare som är egenföretagare bör omfattas av detta direktiv.

Ändringsförslag 11

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Punkt h ska ändras på följande sätt:
”h nattetid: perioden mellan kl. 0.00 och 
kl. 6.00.”

Or. nl

Motivering

Det nuvarande förslaget ger medlemsstaterna möjlighet att i själva verket minska nattetiden, 
som omfattar ett block på minst fyra timmar, till två timmar, eftersom kommissionen 
omdefinierat begreppet ”nattarbete” såsom en period på minst två timmar arbete som utförts 
nattetid. Det kan leda till att nattvilan blir alltför kort. Genom att natten definieras som ett 
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sammanhängande block på sex timmar förhindras en sådan utveckling. Dessutom innebär 
denna ändring slutet på den oklarhet som nu råder mellan de olika medlemsstaterna i fråga 
om vad som ska räknas till ”nattetid”.

Ändringsförslag 12

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a) I artikel 4 ska följande led läggas till 
som led c:
”Schablontiden för arbete enligt 
definitionen i artikel 3 ba ska uppgå till 
en timme per vecka.”

Or. nl

Motivering

För att de administrativa bördorna för förare som är egenföretagare ska begränsas kan man 
beräkna en schablontid för verksamhet av det slag som avses i leden iii, iv och v. Denna 
schablontid fastställs till i genomsnitt en timme per vecka.

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 6
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 hur ofta och 
på vilka sätt de kontroller som avses i 
punkt 1 ska utföras.

Or. xm
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Motivering

Såsom fallet är med kontrollerna över körtider och viloperioder bör det också skapas en 
gemensamma ram för hur och hur ofta det ska göras kontroller av arbetstiden. I detta 
sammanhang är det på sin plats att delegera ansvaret för detta i enlighet med artikel 290 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

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 föra statistik över 
de kontroller som anges i punkt 1 och 
vartannat år rapportera statistiken till 
kommissionen.

Or. nl

Motivering

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

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 9 (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9) Följande artikel 12a ska införas: 
”Artikel 12a

Utövande av delegering
1. Befogenheterna att anta delegerade 
akter, som avses i artikel 11.1a, ska 
tilldelas kommissionen för en period på 
sex år efter detta direktivs ikraftträdande. 
Kommissionen ska avge en rapport om de 
delegerade befogenheterna senast sex 
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månader före sexårsperiodens slut.
2. Så snart kommissionen antar en 
delegerad akt ska den samtidigt 
underrätta Europaparlamentet och rådet.
3. Befogenheterna att anta delegerade 
akter tilldelas kommissionen på de villkor 
som fastställs i artiklarna 12b och 12c.”

Or. xm

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 10 (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10) Följande artikel 12b ska införas:
”Artikel 12b

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 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 ange 
skälen till återkallandet samt innebära att 
den delegering av befogenheter som anges 
i beslutet upphör att gälla. Det ska få 
verkan omedelbart eller 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. xm

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv – ändringsakt
Artikel 1 – led 11 (nytt)
Direktiv 2002/15/EG
Artikel 12c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11) Följande artikel 12c ska införas:
”Artikel 12c

Invändningar mot delegerade akter
1. Europaparlamentet eller rådet kan göra 
invändningar mot en delegerad akt inom 
tre månader efter anmälningsdatum. På 
initiativ från Europaparlament eller rådet 
ska fristen förlängas med en månad. 
2. Om efter fristens utgång varken 
Europaparlamentet eller rådet gjort 
invändningar mot den delegerade akten 
ska den offentliggöras i Europeiska 
unionens officiella tidning och träda i 
kraft det datum som angetts i den. 
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. xm

Ändringsförslag 18

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Följande artikel 12d ska införas:
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”Artikel 12d
Kommissionen ska två år efter detta 
direktivs ikraftträdande lägga fram en 
rapport, vid behov åtföljd av 
lagstiftningsförslag, som hänför sig till 
arbetstiden för mobila arbetstagare och 
innehåller föreskrifter om följande: 
1. Begränsning av de administrativa 
bördorna vid genomförandet av detta 
direktiv och användning av intelligenta 
transportsystem i samband med detta. 
2. Utveckling av ett europeiskt system för 
utbyte av uppgifter om arbetstider.
3. Utvidgning av sociallagstiftningen, 
inklusive om körtider och viloperioder, 
till att gälla också fordon på mindre än 
3,5 ton i yrkesmässig trafik.”

Or. nl


