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VEJTRANSPORT: HARMONISERING
AF LOVBESTEMMELSERNE

Det er ikke muligt at skabe et fælles europæisk vejtransportmarked uden at harmonisere
de lovbestemmelser, der gælder i medlemsstaterne. De bestemmelser, der vedtages af Den
Europæiske Union, er af afgiftsmæssig, teknisk, administrativ og social art.

RETSGRUNDLAG

Afsnit VI i Lissabontraktaten, bl.a. artikel 91 i traktaten om Den Europæiske Unions
funktionsmåde (TEUF).

MÅL

En fælles vejtransportpolitik, som fastholder konkurrencevilkårene og sikrer fri udveksling
af tjenesteydelser forudsætter harmonisering af medlemsstaternes lovbestemmelser. Dette
gælder ikke blot beskatning (moms, vægtafgift, afgift på mineralolier) og statsstøtte,
men også tekniske standarder (største tilladte dimensioner og vægt), sociale regler og
miljøbeskyttelsesforanstaltninger.

RESULTATER

A. Afgiftsmæssig og teknisk harmonisering
1. Punktafgiftsordningen
Direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for
beskatning af energiprodukter og elektricitet har erstattet direktiverne 92/81EØF og 92/82/EØF
om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for mineralolier (5.11.3).
2. Anvendelsen af vejafgifter
Den 8. juli 2008 fremlagde Kommissionen en initiativpakke om grønnere transport (»Greening
Transport Package«). Der er tale om en generel, gennemsigtig og overførbar model til
beregning af alle eksterne omkostninger, herunder i forbindelse med miljø, støj, trafikpropper og
sundhed. Denne model har fungeret som grundlag for beregningen af afgifter for benyttelse af
infrastruktur i forbindelse med revisionen af »eurovignetdirektivet« (se nedenfor) og er forløber
for en strategi for gradvis anvendelse af denne model på alle trafikformer. Direktiv 1999/62/
EF af 17. juni 1999 udgør fortsat referencegrundlaget med hensyn til opkrævning af afgifter
hos transportvirksomhederne med henblik på dækning af infrastrukturomkostningerne. Det
blev ændret ved direktiv 2006/38/EF af 17. maj 2006 og 2011/76/EU af 27. september 2011.
Revisionen af eurovignetdirektivet af 1999 på grundlag af principperne om, at forureneren
betaler, og at de eksterne omkostninger skal internaliseres, tilsigter, at afgifterne skal afspejle de
omkostninger, som tunge godskøretøjers benyttelse af infrastrukturen indebærer. I dette øjemed
skal de opkrævede afgifter tage hensyn til luft- og støjforureningen og risikoen for tæt trafik i

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.11.3.pdf
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tillæg til de eksisterende brugsafgifter, som er afstandsbaserede, for at dække omkostningerne
til anlæg, vedligeholdelse, drift og udvikling i forbindelse med vejinfrastruktur. Det vigtigste
resultat af det kompromis, der i 2011 blev indgået mellem Europa-Parlamentet og Rådet,
vedrører gennemsigtighed i indtægter og investeringer. Medlemsstaterne vil kunne differentiere
infrastrukturafgifterne for at tage hensyn til trafiktætheden ved hjælp af en maksimal sats på
175 % i spidsbelastningsperioder, begrænset til fem timer om dagen. De vil således kunne
kompensere herfor gennem lavere takster resten af tiden. Differentieringen af afgifterne skal
udarbejdes og anvendes på en gennemsigtig, ikkediskriminerende og lettilgængelig måde
for alle brugere. Det store problemer med øremærkning af afgiftsindtægter blev løst takket
være medlemsstaternes tilsagn om at geninvestere indtægterne fra infrastrukturafgifterne
og fra afgifterne for eksterne omkostninger i specifikke projekter af væsentlig europæisk
interesse (RTE-T: bilag III til beslutning 661/2010/EU), og om at gøre transporten mere
bæredygtig. Desuden kan de mest forurenende tunge godskøretøjer i bjergområder pålægges
ekstra afgifter i tillæg til afgifterne for benyttelse af infrastrukturen (køretøjer tilhørende EURO-
emissionsklasse 0, I og II, og, fra 2015 og frem, EURO-emissionsklasse III). I dette tilfælde
skal indtægterne investeres i finansiering af prioriterede projekter af europæisk interesse.
Senest i oktober 2015 aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om
gennemførelsen og virkningerne af dette direktiv, navnlig for så vidt angår effektiviteten
af bestemmelserne om dækning af omkostninger ved trafikforurening og om medtagelsen i
direktivet af køretøjer på over 3,5 ton, men under 12 ton.
3. Maksimalt tilladte dimensioner og vægt
Direktiv 96/53/EF af 25. juli 1996 om fastsættelse af størst tilladte dimensioner og vægt i
national og international trafik er basisdokumentet for så vidt angår dimensionsnormerne i
Unionen for alle tunge godskøretøjer, der cirkulerer mellem medlemsstaterne. Dette direktiv
blev suppleret og ændret ved direktiv 97/27/EF af 22. juli 1997 og 2002/7/EF af 18. februar
2002, der navnlig sigter på at harmonisere dimensionerne for busser for at muliggøre fri
bevægelighed i Unionen og navnlig en velfungerende cabotage på passagertransportområdet.
Artikel 4 i direktiv 96/53/EF giver imidlertid mulighed for nationale undtagelser, dvs. brug
af længere og tungere køretøjer end de i bilaget fastsatte grænser (18,75 m og 40 t), til
transportvirksomhed, der ikke påvirker den internationale konkurrence i transportsektoren i
væsentlig grad, f.eks. aktiviteter i forbindelse med skovbrug og skovindustri, og på betingelse
af, at de medlemsstater, der indfører disse undtagelser, giver Kommissionen meddelelse herom.
Undtagelserne fra normerne vedrørende største tilladte dimensioner og største tilladte vægt
tillades kun i forsøgsøjemed og på nationalt plan. Et direktivforslag, der blev forelagt den
15. april 2013 for Europa-Parlamentet og Rådet, sigter på at tillade grænseoverskridende kørsel
med længere og tungere lastbiler (meget store lastbiler) (se også Europa-Parlamentets rolle).
B. Administrativ harmonisering
1. Obligatoriske forpligtelser for føreren
Med direktiv 91/439/EØF af 29. juni 1991 om kørekort blev der fastlagt fælles format og
køretøjsklasser, princippet om gensidig anerkendelse blev indført, og der blev fastsat basale krav
til helbred og færdigheder. Med direktiv 96/47/EF af 23. juli 1996 blev der indført et alternativt
format for kørekort, så det kunne have samme format som et kreditkort. Det tredje direktiv
om kørekort, direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006, gør med virkning fra 19. januar
2013 dette format obligatorisk for alle nye kørekort i Unionen. Desuden skal alle nuværende
papirkørekort erstattes med det nye format i plastik i forbindelse med fornyelse eller senest i
2033. Alle nye kørekort får, afhængigt af land, en gyldighedsperiode på 10-15 år for motorcykler
og biler og på fem år for lastbiler og busser og vil være gyldige i hele Unionen. I hele Unionen
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findes der stadig omkring 110 forskellige kørekortsmodeller. Den forventede harmonisering
skal opfylde tre mål: bekæmpelse af svig, sikkerhed for fri bevægelighed og forbedring af
trafiksikkerhed. Kørekortsturisme vil f.eks. ikke længere være muligt, fordi det er fastsat,
at en borger kun kan være indehaver af ét kørekort, og at en ansøgning om kørekort skal
afvises, hvis ansøgerens kørekort er blevet indskrænket, midlertidigt frakendt eller permanent
frakendt i en anden medlemsstat. Kommissionen aflægger tidligst 19. januar 2018 rapport
om gennemførelsen af dette direktiv, herunder om dets konsekvenser for færdselssikkerheden.
Hvad angår den i forordning (EF) nr. 484/2002 af 1. marts 2002 omhandlede førerattest for
lastbilchauffører og det kvalifikationsbevis, der er omhandlet i direktiv 2003/59/EF af 15. juli
2003, henvises der til det foregående emneblad om vejtransport.
2. Indregistrering af køretøjer
Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 (ændret ved direktiv 2003/127/EF) harmoniserer
registreringsdokumenter for motorkøretøjer og forenkler dermed kontroller af ejerforhold
og overdragelser mellem borgere i to forskellige medlemsstater. Med Rådets forordning
(EF) nr. 2411/98 af 3. november 1998 om gensidig anerkendelse af registreringslandets
kendingsbogstaver for motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil ved kørsel inden for
Fællesskabet indføres obligatorisk gengivelse af det retroreflekterende Europaflag på
nummerpladen samt medlemsstatens kendingsbogstaver med hvidt eller gult yderst til venstre
på nummerpladen. I rapporten om unionsborgerskab 2010 »Afskaffelse af hindringerne for
unionsborgernes rettigheder« identificerede Kommissionen problemerne med indregistrering
af køretøjer som en af de største hindringer for den frie bevægelighed for varer. Den foreslog
derfor at forenkle procedurerne for omregistrering af køretøjer, der er indregistreret i en anden
medlemsstat, og dermed gøre det muligt for virksomheder, borgere og offentlige myndigheder
at spare mindst 1,5 mia. EUR. Når forslaget træder i kraft, vil f.eks. personer, der opholder sig
en del af året i en feriebolig i et andet EU-land, ikke blive påvirket. Personer, der er permanent
bosiddende i et andet EU-land, får derimod seks måneder til at omregistrere deres bil.
C. Social harmonisering
1. Arbejdstid
Transporterhvervet var ikke omfattet af basisdirektiv 93/104/EF af 23. november 1993 om visse
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Med direktiv 2002/15/EF af 11. marts
2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter,
tilstræbes det at fastsætte mindstekrav til arbejdstidens tilrettelæggelse, som skal forbedre
chaufførernes sundhed og sikkerhed. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er i henhold
til direktivets bestemmelser på 48 timer. Den kan dog udgøre 60 timer, hvis det ugentlige
gennemsnit beregnet over en periode på fire måneder ikke overstiger 48 timer. I oktober 2008
foreslog Kommissionen en ændring af direktiv 2002/15/EF, som udelukkede reelt selvstændige
chauffører fra direktivets anvendelsesområde. Europa-Parlamentet gjorde derimod indsigelse
mod denne udelukkelse.
2. Køretid og hviletid som fastlagt ved den europæiske socialforordning.
Den maksimale daglige og ugentlige køretid, pauser og den minimale daglige og ugentlige
hvileperiode er fastlagt i forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006, der ophæver
forordning (EØF) nr. 3820/85 af 20. december 1985. Den finder anvendelse på chauffører, der
udfører godstransport (køretøjer på mere end 3,5 ton) eller personbefordring (køretøjer, der
befordrer mere end ni personer), og med forordningen er der indført hyppigere pauser samt
forbedret og forenklet kontrol- og sanktionsmuligheder. Med forordning (EF) nr. 561/2006 blev
forordning (EØF) nr. 3821/85 af 20. december 1985 ligeledes ændret, den elektroniske eller
digitale fartskriver, der havde ry for ikke at kunne manipuleres med, indførtes endeligt, og

http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:FR:PDF
http://www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0603:FIN:FR:PDF
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det blev lettere at kontrollere overtrædelser. Direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 fastsætter
minimumskrav i medfør af ovennævnte forordninger og minimumshyppighed af de kontroller
(mindst 3 % af chaufførernes arbejdsdage i 2010), som medlemsstaterne skal udføre med hensyn
til overholdelsen af køretid, pauser og hvileperioder. Udskiftning af de analoge fartskrivere med
digitale vil gradvis gøre det muligt at kontrollere større mængder data hurtigere og mere præcist.
Derfor vil medlemsstaterne være i stand til at foretage mere kontrol.
Forordning (EF) nr. 1073/2009 af 21. oktober 2009 ændrede som led i vejtransportpakken (5.6.3,
punkt 2 c), forordning (EF) nr. 561/2006 og genindførte 12-dages reglen for personbefordring,
som åbner mulighed for at udsætte den ugentlige hvileperiode for op til 12 på hinanden følgende
dage (i stedet for at arbejde i højst seks på hinanden følgende dage, forudsat at der er tale om
en enkeltstående international personbefordringstjeneste (dvs. som indbefatter mindst en 24-
timers-periode i et andet land end afrejselandet). Endvidere bør undtagelsen kun indrømmes
på meget strenge betingelser, der garanterer god trafiksikkerhed og forpligter chaufførerne til
at holde ugentlige hvileperioder umiddelbart inden og efter denne tjeneste. Andre betingelser
tilføjes fra den 1. januar 2014: Køretøjet skal være udstyret med en digital fartskriver, og ved
kørsel mellem kl. 22 og kl. 6 skal den sammenhængende køretid for samme chauffør reduceres
med tre timer, eller der skal være flere chauffører til stede.

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har inden for sine lovgivningsmæssige beføjelser støttet de fleste af
Kommissionens harmoniseringsforslag, men har samtidig sat sit eget præg, navnlig på følgende
områder:
— Ved den seneste revision af eurovignetdirektivet styrkede Europa-Parlamentet

miljøaspekterne. Når vejafgiften fra andet halvår af 2013 vil kunne omfatte
omkostningerne ved støj- og luftforurening, er det takket være Transportudvalgets
energiske indsats, at dette resultat, som udgør det absolutte minimum for princippet om, at
forureneren betaler, kan finde anvendelse på vejtransport.

— Europa-Parlamentet, der fik gennemført en markant forøgelse af kontrollerne af køre-
og hviletiderne, er fortaler for en reel harmonisering af de sociale bestemmelser på EU-
niveau. I denne forbindelse opfordrede Parlamentet Kommissionen til »senest i 2013
på ny at gennemføre en revision af køre- og hviletidsbestemmelserne for passager-
og godstransport og at harmonisere fortolkningen af gennemførelse og håndhævelse«.
Betænkningen (COM(2014)0222), som blev vedtaget den 14. april 2014, viser på den
ene side udviklingen på markedet og beskriver på den anden side den sociale dimension
ved godstransport ad landevej. Betænkningen anbefaler bl.a. en mere effektiv kontrol og
udvikling af arbejdsbetingelserne inden for erhvervet for at sætte ind over for virkningerne
af større ændringer, som vil kunne mærkes på længere sigt, især manglen på chauffører (se
også Europa-Parlamentets rolle i 5.7.3). I øvrigt opnåede Parlamentet, at bestemmelserne
i direktiv 2002/15 også gælder for selvstændige vognmænd fra 2009 (ca. 20 % i denne
kategori).

— Endelig forkastede Parlamentet den 15. april 2014 de ændringer, som den udøvende
myndighed ønskede at foretage i de tilladte dimensioner og vægt i henhold til
direktiv 96/53/EF. Parlamentet anmodede tillige Kommissionen om at gennemføre en
konsekvensanalyse af modulvogntog og aflægge rapport herom til Europa-Parlamentet
inden 2016.

— Den 9. september 2015 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om gennemførelse af
hvidbogen om transportfra 2011: »status og vejen frem mod bæredygtig mobilitet«, hvori

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.6.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/da/FTU_5.7.3.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/2096(INI)&l=fr
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det opfordrede Kommissionen til at foreslå yderligere lovgivningsmæssige foranstaltninger
på visse områder, der nævnes ovenfor (se resultater). Det anmodede navnlig om en revision
af det tredje direktiv om kørekort (direktiv 2006/126/EF) med henblik på at styrke kravene
til udstedelse af kørekort og chaufførers uddannelse, og til en nyvurdering af direktiv (EU)
2015/719 af 29. april 2015 om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de
største tilladte dimensioner og største tilladte vægt i national og international trafik.

Christina Ratcliff
03/2017
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