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PR_COD_2app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

När parlamentets ändringsförslag utformas i två spalter gäller följande:

Text som utgår markeras med fetkursiv stil i vänsterspalten. Text som ersätts 
markeras med fetkursiv stil i båda spalterna. Ny text markeras med fetkursiv 
stil i högerspalten.

De två första raderna i hänvisningen ovanför varje ändringsförslag anger 
vilket textavsnitt som avses i det förslag till akt som behandlas. Om ett 
ändringsförslag avser en befintlig akt som förslaget till akt är avsett att ändra 
innehåller hänvisningen även en tredje och en fjärde rad. Den tredje raden 
anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i denna akt 
som ändringsförslaget avser.

När parlamentets ändringsförslag utformas som en konsoliderad text 
gäller följande:

Nya textdelar markeras med fetkursiv stil. Textdelar som utgår markeras med 
symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom 
att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller 
markeras med genomstrykning. 
Sådana ändringar som endast är tekniska och som gjorts av de berörda 
avdelningarna vid färdigställandet av den slutliga texten markeras däremot 
inte.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets 
och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller 
minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster 
och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller 
positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
(05114/1/2020 – C9-0104/2020 – 2017/0122(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (05114/1/2020 –
 C9-0104/2020),

– med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 18 januari 20181,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 1 februari 20182,

– med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2020)0151), 

– med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet3, en behandling 
som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0277), 

– med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga 
utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

– med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för transport och 
turism (A9-0000/2020).

1. Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets 
ståndpunkt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande 
underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.

1 EUT C 197, 8.6.2018, s. 45. 
2 EUT C 176, 23.5.2018, s. 57.
3 Antagna texter 4.4.2019, P8_TA(2019)0340.
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4. Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla 
förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets 
generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

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

1. Sociallagstiftning på det internationella vägtransportområdet

Vägtransportsektorn är en viktig del i den gemensamma transportpolitiken. Den sysselsätter 
över 11 miljoner människor och står för nästan hälften av det totala antalet godstransporter i 
EU. Sociallagstiftningen på vägtransportområdet har tre kompletterande mål, nämligen (1) att 
öka trafiksäkerheten, (2) att förhindra snedvridning av konkurrensen och (3) att förbättra 
förarnas arbetsförhållanden.

I förordning (EG) nr 561/2006 fastställs bestämmelser om körtider, raster och viloperioder för 
förare som utför person- och godstransporter på väg. Vid genomförandet av denna förordning 
blev flera utmaningar tydliga. Det rör sig bland annat om skillnader mellan EU-
medlemsstaterna i fråga om praxis för tillämpningen, klarheten i texten till förordningen, 
medlemsstaternas stora utrymme för skönsmässig bedömning och de olika undantag som 
tillåts enligt förordningen. Dessa utmaningar påverkar harmoniseringen av vägtransporter 
samt rättssäkerheten, och de gör det svårare att uppnå förordningens mål.

För att hantera dessa utmaningar antog kommissionen den 31 maj 2017 en uppsättning med 
lagförslag som omfattar aspekter som rör det sociala området och den inre marknaden när det 
gäller vägtransporter i EU. Dessa förslag ingår i ”Europa på väg”-paketet för ren, 
konkurrenskraftig och uppkopplad rörlighet. Syftet med detta paket var att säkerställa rättvis 
konkurrens, förenkla befintliga bestämmelser, och samtidigt värna den inre marknaden och 
skydda rättigheterna för arbetstagare i vägtransportsektorn. 

2. Kommissionens förslag 

Det allmänna målet för förslaget om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 om kör- och 
vilotider och av förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare var att förtydliga vissa 
bestämmelser och anpassa vissa regler till sektorns föränderliga behov samt till att förbättra 
smarta kontroller av tillämpningen av sociallagstiftningen inom vägtransportsektorn.

För att uppnå det allmänna målet har kommissionen bland annat föreslagit att man ska göra 
följande:

– Tillåta mer flexibilitet i organisationen av veckovilan för förare, så att de kan ta två på 
varandra följande reducerade veckovilor inom en period av fyra veckor och få möjlighet till 
en ackumulerad veckovila. 

– Klargöra att förare inte får ta en veckovila på 45 timmar eller mer i ett fordon, och att 
arbetsgivaren måste erbjuda föraren lämplig inkvartering med ordentliga sovmöjligheter och 
hygieninrättningar om föraren inte har möjlighet att ta dessa veckovilor på en privat plats som 
föraren själv valt. Syftet var att förbättra förarnas arbetsvillkor och se till att de har goda 
förutsättningar att vila.

– Se till att det blir obligatoriskt för transportföretag att organisera förarnas arbete på ett 
sådant sätt att förare kan ta sin veckovila i hemmet minst en gång inom en period på tre på 
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varandra följande veckor. Detta var avsett att förhindra en situation där förare arbetar 
utomlands under långa perioder, utan möjlighet att regelbundet återvända hem.

– Förbättra funktionerna hos smarta färdskrivare så att det blir möjligt att mer exakt fastställa 
var fordon som används för gränsöverskridande transporter befinner sig, samt att lägga till en 
skyldighet för förare att registrera sin position i färdskrivaren efter att ha passerat en gräns, 
vid den första lämpliga platsen att stanna på.

3. Interinstitutionella förhandlingar

Efter det att parlamentet hade antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen den 4 april 2019 
hölls interinstitutionella förhandlingar (i syfte att nå en tidig överenskommelse vid andra 
behandlingen), från oktober till december 2019, under Finlands EU-ordförandeskap. Efter 
fyra rundor med trepartsmöten, varav vissa gemensamma, nådde parlamentets 
förhandlingsteam en preliminär överenskommelse med rådets ordförandeskap vid det sista 
trepartsmötet som ägde rum den 11–12 december 2019.

Den preliminära överenskommelsen presenterades för utskottet för transport och turism 
(TRAN) och bekräftades den 21 januari 2020. På grundval av utskottets godkännande 
meddelade TRAN-utskottets ordförande i sin skrivelse till ordföranden för Ständiga 
representanternas kommitté (Coreper I), att hon skulle rekommendera plenarförsamlingen att 
godkänna rådets ståndpunkt utan ändringar, under förutsättning att den överensstämmer med 
den preliminära överenskommelse som nåtts mellan de två institutionerna. Efter 
juristlingvisternas granskning antog rådet den 7 april 2020 (genom skriftligt förfarande) sin 
ståndpunkt formellt i enlighet med den preliminära överenskommelsen.

4. Överenskommelsens huvuddelar

Den övergripande överenskommelse som Europaparlamentet nådde med rådet och 
kommissionen syftar till att ytterligare förbättra EU:s nuvarande bestämmelser på det sociala 
området och den inre marknaden när det gäller vägtransporter. Man uppnådde särskilt 
följande:

– I fråga om organisationen av veckovilan behåller man i överenskommelsen kommissionens 
mål att tillhandahålla ytterligare flexibilitet för långväga godstransporter, samtidigt som man 
ser till att förare återvänder hem regelbundet för att ta en lång viloperiod. Denna möjlighet ges 
som ett undantag från den nuvarande bestämmelsen som tillåter att en reducerad veckovila tas 
ut varannan vecka. Möjligheten begränsas till förare som utför internationella godstransporter 
och omfattas av vissa villkor, nämligen att de två på varandra följande minskade 
viloperioderna tas utanför etableringsmedlemsstaten, att de på varandra följande reducerade 
viloperioderna tas ut före den efterföljande reguljära viloperioden och att föraren kan 
återvända hem var tredje vecka.

– I fråga om förares regelbundna återresa anges det i överenskommelsen att företag bör 
organisera förarnas arbete så att en förare kan återvända till arbetsgivarens arbetsställe där 
föraren normalt är stationerad eller till förarens bosättningsort inom varje period om fyra på 
varandra följande veckor. I ett skäl klargörs att ”förarna är fria att välja var de tillbringar sin 
viloperiod”. Intervallet ska minskas till tre veckor om föraren har tagit två på varandra 
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följande reducerade veckovilor. Denna bestämmelse kan gynna internationella förare, 
eftersom den bidrar till att förhindra en situation där förare arbetar utomlands under långa 
perioder, utan möjlighet att återvända hem till sina familjer. 

– Flexibiliteten ökas genom att det införs en möjlighet för förare att under exceptionella 
omständigheter överskrida den dagliga körtiden och körtiden per vecka för att kunna nå 
arbetsgivarens arbetsställe eller sin bostad för att ta en veckovila. Under sådana exceptionella 
omständigheter kan föraren överskrida körtiden med upp till en timme, eller upp till två 
timmar om en rast på 30 minuter togs före den ytterligare körningen. Flexibiliteten ökar också 
genom att föraren tillåts att för sin normala veckovila använda 8 timmar långa eller längre 
resor med tåg eller färja, förutsatt att föraren har tillgång till en sovhytt.

– I överenskommelsen behålls förbudet mot regelbundna veckovilor i fordonet. Den går till 
och med längre eftersom det föreslås garantier för lämpliga viloförhållanden för förare genom 
att kommissionen ges i uppdrag att lägga fram detaljerade bestämmelser om trygga och säkra 
parkeringsområden, dvs. servicenivån och förfarandet för certifiering av dessa 
parkeringsområden.

– Ett nytt inslag är att transportföretag som använder lätta nyttofordon på över 2,5 ton 
inkluderas i tillämpningsområdet för dessa förordningar. Eftersom detta krav endast omfattar 
fordon som är avsedda för yrkesmässig användning och för internationella transporter, skulle 
det gälla för transportverksamhet där lika villkor krävs. Detta kommer dessutom att öka 
trafiksäkerheten ytterligare för denna typ av fordon som används för internationell transport 
för annans räkning.

– I syfte att uppnå en effektiv och ändamålsenlig efterlevnad av de nya reglerna på det sociala 
området och reglerna för den inre marknaden införs det genom avtalet en ny generation av 
”smarta” färdskrivare för en mer exakt positionsbestämning av fordon som används för 
gränsöverskridande transporter, så att det blir möjligt att säkerställa att de nya reglerna 
efterlevs. Man efterlyser också en ambitiös men realistisk tidsplan för införandet av denna nya 
teknik. Tidsplanen gäller både för nya fordon (två år från och med den dag då de tekniska 
specifikationerna antas) och för den befintliga fordonsparken (eftermontering tre år från och 
med den dag då de tekniska specifikationerna antas för alla fordon utrustade med en annan 
färdskrivare än version 1 av den smarta färdskrivaren, respektive eftermontering fyra år från 
och med den dag då de tekniska specifikationerna antas för alla fordon utrustade med 
version 1 av den smarta färdskrivaren).

5. Rekommendation

Eftersom rådets ståndpunkt vid första behandlingen överensstämmer med den preliminära 
överenskommelse som träffats under de interinstitutionella förhandlingarna rekommenderar 
föredraganden att den godkänns utan ändringar.


