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VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL
TRANSPORT OG CABOTAGE

Med vedtagelsen af en række retsakter på EU-plan er såvel international vejtransport som
cabotagevejtransport af varer og personer gradvist blevet liberaliseret.

RETSGRUNDLAG

Afsnit VI i Lissabontraktaten, navnlig artikel 91 i TEUF.

MÅL

Målet er at skabe et liberaliseret marked for vejtransport ved at give adgang til
vejtransporterhvervet gennem fjernelse af alle de begrænsninger, som en transportvirksomhed
oplever på grund af nationalitet eller på grund af, at den er etableret i en anden medlemsstat end
den, hvor transporten udføres.

RESULTATER

A. Vejtransport
1. Adgang til markedet (og erhvervet) for godstransport
I Europa-Parlamentets passivitetssøgsmål mod Rådet fandt Domstolen i sin dom af 22. maj
1985 (61983CJ0013) Rådet skyldigt i ikke før udløbet af den i Romtraktaten (af 31. december
1969) fastsatte overgangsperiode at have truffet nogen foranstaltninger inden for følgende
områder: den frie udveksling af tjenesteydelser inden for internationale transporter (a) og
ikkehjemmehørende transportvirksomheders adgang til at gennemføre nationale transporter i
medlemsstaterne (b). Inden for disse to områder er det faktisk lykkedes Unionen over en periode
på 25 år at afhjælpe de mangler, som Domstolen havde konstateret i lovgivningen.
a. International vejgodstransport for fremmed regning
Med forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 konsoliderede man de eksisterende
juridiske tekster om grænseoverskridende transport mellem medlemsstaterne og udformede
ordningen med fællesskabstilladelser til godstransportvirksomheder. Disse bestemmelser
vedrørte transport fra eller til en medlemsstats område eller gennem en eller flere medlemsstaters
områder. Ordningen fandt ligeledes anvendelse på transport mellem en medlemsstat og et
tredjeland, såfremt der forelå en aftale mellem EU og det pågældende tredjeland. Transport
mellem to medlemsstater havde indtil da kun været mulig på grundlag af bilaterale aftaler og var
desuden underkastet begrænsninger, men med denne forordning blev samtlige mængdemæssige
begrænsninger (kontingenter) og bilaterale tilladelser ophævet pr. 1. januar 1993. Siden da er
der stort set ingen begrænsninger på international vejgodstransport i Unionen, da adgangen
til markedet kun er underkastet visse kvalitative krav i forbindelse med udstedelse af en
fællesskabstilladelse, som gives af den medlemsstat, hvor transportvirksomheden er etableret,
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og som alle andre medlemsstater (værtsmedlemsstater) skal anerkende. Fællesskabstilladelsens
gyldighedsområde er blevet udvidet til at omfatte alle lande, der er medlem af Det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde.
Med forordning (EØF) nr. 3916/90 af 21. december 1990 blev der dog indført en
fælles beskyttelsesmekanisme, der kan anvendes i krisesituationer, og som svarer til en
ledsageforanstaltning i forbindelse med den fuldstændige afvikling af kontingentordningen i
Unionen.
I Rådets direktiv 96/26/EF blev der fastlagt tre kvalitative kriterier for at få adgang til
godstransporterhvervet: hæderlighed, økonomisk evne og faglig dygtighed. Dette direktiv blev
ophævet af forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009, som føjede et fjerde kriterium
til de tre ovennævnte: tilstedeværelse af et faktisk etableret og varigt forretningssted i en af
medlemsstaterne.
Med forordning (EF) nr. 484/2002 af 1. marts 2002 indførtes en førerattest, som alle
tredjelandsstatsborgere, der gennemfører en transport for fremmed regning, som er omfattet
af en fællesskabstilladelse, skal være i besiddelse af. Denne attest, som skal bruges både
ved internationale transporter og ved cabotagekørsel, dokumenterer, at føreren er ansat af
transportvirksomheden i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser om
ansættelsesforhold og erhvervsuddannelse, som er gældende i etableringsmedlemsstaten. Denne
foranstaltning bør forhindre, at chauffører fra tredjelande, som er ansat ureglementeret, arbejder
under usikre ansættelsesforhold og bliver underbetalte, hvilket er til skade for konkurrencen og
trafiksikkerheden.
Endelig blev grænseoverskridende udlejning af køretøjer uden fører til godstransport ad landevej
reguleret i forbindelse med direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006.
b. Cabotagekørsel
Med Rådets forordning (EØF) nr. 3118/93 af 25. oktober 1993 blev der vedtaget regler
for cabotagekørsel, dvs. udførelse af transporttjenesteydelser internt i en medlemsstat af en
transportvirksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat. I praksis drejer det sig om
transportydelser udført af ikke-hjemmehørende, som i forbindelse med en international transport
befinder sig i værtslandet, og som i stedet for at køre tom hjem udfører en ekstra transport
i dette land, før vedkommende krydser grænsen igen. Med forordning (EØF) nr. 3118/93
blev det muligt for virksomheder, der har en fællesskabstilladelse udstedt af en medlemsstat,
at udføre godstransporttjenesteydelser i en anden medlemsstat under den forudsætning, at
disse tjenesteydelser kun udføres midlertidigt. Siden den 30. juni 1998 har den fuldstændige
liberalisering af cabotagekørsel dog fået midlertidig karakter, da det er blevet muligt for en
medlemsstat at anmode Kommissionen om at vedtage en beskyttelsesklausul i tilfælde af, at der
opstår en alvorlig markedsforstyrrelse som følge af cabotagekørsel.
Efter Kommissionens forsøg på at præcisere cabotagekørslens midlertidige karakter ved hjælp
af en fortolkende meddelelse (af 26. januar 2005) opgav man begrebet generel cabotage i
forordning (EF) 1072/2009 af 21. oktober 2009 (artikel 8, stk. 2) til fordel for et mere restriktivt
begreb, konsekutiv cabotage, ifølge hvilket det er tilladt at udføre op til tre cabotagekørsler
inden for højst syv dage efter en international transport til den værtsmedlemsstat, hvori den
omhandlede cabotagekørsel foregår. Bestemmelserne om cabotage har fundet anvendelse siden
den 14. maj 2010.
c. Vejtransportpakken af 21. oktober 2009
Den Europæiske Union har gradvist skabt de forudsætninger, der skal til for at skabe et
indre marked med liberaliseret vejtransport. For at skabe retfærdige konkurrencevilkår var
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det nødvendigt at harmonisere de sociale, tekniske og skattemæssige rammebetingelser (jf.
efterfølgende faktablade).
I forbindelse med vejtransportpakken — som blev vedtaget i oktober 2009 takket være et
kompromis mellem Europa-Parlamentet og Rådet, og som består af tre forordninger, forordning
(EF) nr. 1071/2009, nr. 1072/2009 og nr. 1073/2009, som alle er blevet anvendt siden den
4. december 2011 — er de nye regler blevet fælles for international vejgodstransport og
cabotagetransport. Den nye lovgivningspakke indeholder bl.a.:
— en forenklet og standardiseret udformning af fællesskabstilladelsen (med hensyn til den

nye betingelse for adgang til vejtransporterhvervet se punkt 1.a. ovenfor)

— udnævnelse af en transportleder, som faktisk og vedvarende skal lede virksomhedens
transportarbejde, og som også skal have en reel tilknytning til virksomheden (som ansat,
direktør eller ejer) og være bosiddende i EU

— styrkelse af procedurerne til udveksling af oplysninger medlemsstaterne imellem om
transportvirksomhedernes overtrædelser samt en forpligtelse for den medlemsstat, som
udsteder en fællesskabstilladelse, til at sætte ind mod en transportvirksomhed, som har
overtrådt reglerne i en anden medlemsstat; mulighed for at trække en fællesskabstilladelse,
bekræftede genparter eller førerattester tilbage

— en definition, som er præcis og let at anvende, af cabotagekørslens midlertidige karakter
(se punkt 1.b. ovenfor).

Forordning (EF) nr. 1071/2009 har navnlig til formål dels at indføre strammere regler for
adgangen til at udøve vejgodstransporterhvervet og dels at modernisere vejtransportsektorens
image. Med forordning (EF) nr. 1072/2009 konsolideres og harmoniseres reglerne for
cabotagekørsel yderligere. Med den forordning har man navnlig fjernet retsusikkerheden for
transporterhvervene ved at fusionere forordning (EØF) nr. 881/92 og (EØF) nr. 3118/93
og ophæve direktiv 2006/94/EF (om visse former for vejgodstransporter). Med hensyn til
forordning (EF) nr. 1073/2009 henvises til punkt 2.c. nedenfor.
2. Gradvis liberalisering af personbefordring
a. International personbefordring med bus
I forhold til vejgodstransport er markedsåbningen for personbefordring sket i et langsommere
tempo.
Forordning (EØF) nr. 684/92 af 16. marts 1992 bidrog til markedsåbningen inden
for international personbefordring med bus. Med denne forordning blev det tilladt for
transportvirksomheder i Unionen at udføre rutekørsel (efter faste tidsintervaller og i en
bestemt trafikforbindelse med forud fastsatte stoppesteder) eller speciel rutekørsel (befordring
af bestemte kategorier af passagerer på en ordregivers eller på transportvirksomhedens
eget initiativ) af mere end ni personer, føreren indbefattet, mellem medlemsstaterne. Denne
forordning blev suppleret og ændret ved forordning (EF) nr. 11/98 af 11. december 1997,
hvormed der blev indført en fællesskabstilladelse, der udstedes af etableringsmedlemsstatens
kompetente myndigheder, til transportvirksomheder, der udfører personbefordring med bus for
fremmed regning. Transportvirksomhederne skal kunne forevise denne fællesskabstilladelse
som dokumentation for deres tilladelse i oprindelsesstaten. International rutekørsel skal
derudover være dækket af en tilladelse, som forinden er udstedt i transportvirksomhedens navn.
b. Cabotagekørsel
Forordning (EF) nr. 12/98 af 11. december 1997 tillod cabotage ved al lejlighedsvis kørsel,
særlige former for rutekørsel (af bestemte kategorier af passagerer), forudsat at den er omfattet
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af en aftale indgået mellem tilrettelæggeren og transportvirksomheden (f.eks. befordring af
arbejdstagere eller studerende) samt ved rutekørsel, forudsat at cabotagekørslen sker under
en international rutekørsel (og ikke i forlængelse af en sådan). Ligesom for cabotage ved
godstransport gælder for cabotage til befordring af passagerer, at den skal udføres midlertidigt.
På nuværende tidspunkt vedrører markedsåbningen ikke følgende tilfælde, hvor de kompetente
myndigheder kan forbyde ikke-hjemmehørende transportvirksomheder at befordre passagerer
på cabotagebasis: national rutekørsel, der gennemføres uafhængigt af en international transport,
samt by-, forstads- og regionaltransporter (selv i forbindelse med en international transport).
c. Vejtransportpakken af 21. oktober 2009 (se punkt 1.c. ovenfor)
Forordning (EF) nr. 1073/2009 indeholder fælles regler for adgang til det internationale
marked for buskørsel. Med denne forordning blev den hidtidige lovgivningsmæssige ramme
(forordning (EØF) nr. 684/92 om international personbefordring med bus og forordning
(EF) nr. 12/98 vedrørende cabotage i forbindelse med international personbefordring med
bus) revideret og konsolideret, og i den forbindelse blev anvendelsesområdet præciseret og
procedurerne forenklet. Navnlig har man i denne forordning, efter at have bekræftet princippet
om fri bevægelighed for tjenesteydelser, på samme betingelser som allerede nedfældet i
forordning (EØF) nr. 684/92 fastlagt følgende: betingelserne for udstedelse og inddragelse
af fællesskabstilladelser, deres gyldighedsperiode og nærmere bestemmelser om brug og
udformning af såvel selve tilladelsen som bekræftede genparter deraf.
Også på dette område er cabotagekørsel med passagerer tilladt, ligesom det er tilfældet ved
godstransport, forudsat at cabotagen ikke er hovedformålet med transporttjenesteydelsen. Den
skal således ske i tilknytning til en international rutekørsel.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Inden for vejtransport har Europa-Parlamentet fremmet og støttet den gradvise åbning af
markedet for godstransport og personbefordring ad landevejen i adskillige beslutninger og
betænkninger. Det har gentagne gange mindet om nødvendigheden af, at liberalisering og
harmonisering sker parallelt med hinanden, og om de sociale aspekter og trafiksikkerheden.
Især med hensyn til cabotagekørsel af gods har Europa-Parlamentet udtalt sig til fordel for
en større liberalisering med henblik på at mindske antallet af tomkørsler på tilbagevejen (jf.
punkt 18 i Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2010 om en bæredygtig fremtid for
transporten). Desuden har Europa-Parlamentet understreget, at Kommissionen inden udgangen
af 2013 burde udarbejde en rapport om status for det fælles marked for vejtransport for bl.a.
at vurdere, om de fremskridt, der er opnået med hensyn til harmonisering af regler, især inden
for social- og sikkerhedsmæssig lovgivning, er af en sådan art, at man kan planlægge en
yderligere åbning af de nationale markeder for vejtransport og især afskaffe begrænsningerne
for cabotagekørsel (jf. punkt 29, led 5, i Europa-Parlamentets beslutning af 15. december 2011
om en køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et konkurrencedygtigt og
ressourceeffektivt transportsystem).
Kommissionen har i denne henseende taget et første skridt på vejen med offentliggørelsen i
juni 2012 af en ekspertgruppes rapport, hvori det anbefales at åbne det europæiske marked
for vejgodstransport gradvist. Gruppen anbefaler navnlig, at der indføres to forskellige typer
cabotage: en type, som er begrænset til en kort periode og skal ske i tilknytning til en
international rute, og en anden type, som ikke sker i tilknytning til en eksisterende international
rute, men i stedet skal underkastes en registreringsprocedure til sikring af, at den pågældende
chaufførs arbejdsvilkår er underlagt gældende arbejdsret i værtsmedlemslandet.
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Kommissionen har derudover den 14. april 2014 offentliggjort en rapport om »status for
EU's marked for godskørsel«. Det vedrører den rapport, som Parlamentet anmodede om
i sin beslutning P7_TA(2011)0584 af 15. december 2011 (se ovenfor). Kommissionen
offentliggjorde i rapporten en revision af forordning (EF) nr. 1071/2009 og (EF) nr. 1072/2009
som led i REFIT-programmet (meddelelse af december 2012 om målrettet EU-regulering).
Revisionen har til formål at forenkle og præcisere den gældende lovgivning frem for i yderligere
omfang at åbne markedet. Kommissionen fremhæver navnlig nødvendigheden af at afklare
definitionen af et faktisk etableret og varigt forretningssted i forordning (EF) nr. 1071/2009 og
af cabotagekørsel i forordning (EF) nr. 1072/2009. I meddelelsen fremhæves derudover behovet
for at håndhæve de pågældende forordninger gennem yderligere præskriptive bestemmelser om,
hvor ofte og hvordan kontrol skal gennemføres, ligeledes takket være den nye generation af
digitale fartskrivere (punkt 4.3 i meddelelsen).
Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 9. september 2015 om gennemførelse
af hvidbogen blandt andet til bedre implementering og, om nødvendigt, afklaring eller
gennemgang af de fælles regler for adgang til markedet for international vejgodstransport
(forordning (EF) nr. 1072/2009). Parlamentet opfordrede også Kommissionen til at træffe
forholdsregler mod ulovlige praksisser, der medfører urimelig konkurrence og ansporer til social
dumpning. I denne sammenhæng støtter Europa-Parlamentet vedtagelsen af en social kodeks,
der også tager hånd om problemet med skjult selvstændig beskæftigelse for i højere grad at tage
hensyn til særtrækkene ved international vejtransport og sikre fair konkurrence.
Christina Ratcliff
03/2017

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P7_TA(2011)0584
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