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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0553/2006 af Andreas Riedl, tysk statsborger, om gennemførelse af 
direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører 
mobile vejtransportaktiviteter

1. Sammendrag

Andrageren mener ikke, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 
2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, 
gennemføres korrekt (eller inden for den fastsatte frist) af de tyske myndigheder. Mens der er 
foretaget en række ændringer vedrørende arbejdstidsbestemmelserne, mener andrageren ikke, 
at artikel 3, stk. 2, litra i), ifølge hvilken "natarbejde" betyder arbejde, som udføres i 
natperioden, bliver respekteret. Hans argument er, at enhver form for arbejde, som udføres i 
den natperiode, der er fastsat i den enkelte medlemsstat, skal betragtes som natarbejde fra og 
med første minut. Men artikel 2, stk. 4, i arbejdstidsloven definerer kun arbejde i denne 
periode som natarbejde, hvis der er tale om en periode på over to timer om natten. Andrageren 
foreslår en række ændringer til arbejdstidsloven og anmoder om, at der bliver rettet 
henvendelse til Tyskland med henblik på, at den pågældende definition bliver ændret så 
hurtigt som muligt. Andrageren kommer desuden med en række andre anbefalinger 
vedrørende arbejdsvilkårene for personer, der arbejder inden for passagertransport i Europa, 
inklusive en mere omfattende beskyttelse af chauffører på faste ruter på under 50 km, hvorved 
der skal foretages en undersøgelse af baggrunden for at skelne mellem faste ruter på mere 
eller mindre end 50 km med henblik på, hvilket direktiv der skal finde anvendelse (hhv. 
direktiv 2002/15/EF og direktiv 2003/88/EF).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. november 2006). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).
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3. Kommissionens svar, modtaget den 19. oktober 2007.

"Hvad angår gennemførelsen af direktiv 2002/15/EF, har Tyskland ikke opfyldt sine 
forpligtelser, idet landet ikke har gennemført det senest den 23. marts 2005. Kommissionen 
har derfor indledt en overtrædelsesprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 226.

Direktivet er efterfølgende blevet gennemført i tysk lovgivning med vedtagelsen af Gesetz zur 
Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher 
Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, s. 1962. Denne lov blev meddelt over for 
Kommissionen den 1. september 2006. Da andrageren har sendt en lignende forespørgsel til 
Kommissionen parallelt med sit andragende, blev han informeret af Kommissionens 
tjenestegrene den 18. september 2006.

I mellemtiden har Kommissionens tjenestegrene afsluttet vurderingen af gennemførelsesloven 
til direktiv 2002/15/EF og har efterfølgende anmodet om yderligere afklaring fra Tysklands 
side. Kommissionen vil fortsat træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er 
fuld overensstemmelse med fællesskabslovgivningen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 5. maj 2008.

"Kommissionen har den 15. november 2007 anmodet Tyskland om yderligere præcisering. De 
tyske myndigheder svarede den 21. december 2007. Kommissionens tjenestegrene har 
undersøgt spørgsmålet og mener, at den tyske lovgivning kan rejse spørgsmål om 
overholdelse af direktiv 2002/15/EF. Der forberedes i øjeblikket overtrædelsesprocedurer i 
henhold til artikel 226 EF om manglende overholdelse af bestemmelserne, og det forventes, at 
Kommissionen inden længe vil sende en åbningsskrivelse til de tyske myndigheder."

5. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 21. oktober 2008.

"Kommissionens beretning af den 23. maj 2007 om direktiv 2002/15/EF1 omhandler 
problemstillingen med regler for natarbejde. På baggrund af sine konklusioner undersøger 
Kommissionen nu forskellige måder at forbedre håndhævelsen af direktivet på - herunder 
også bestemmelserne for natarbejde.

Kommissionen har derudover den 15. november 2008 anmodet de tyske myndigheder om 
yderligere præcisering, og efter svaret har den sendt en åbningsskrivelse til Tyskland den 27. 
juni 2008 i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 226.

Hvad angår beskyttelsen af chauffører på faste ruter på under 50 km, offentliggjorde 
Kommissionen en rapport den 7. juli 2006 om gennemførelsen af bestemmelserne i direktiv 
2003/88/EF (tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere, der er beskæftiget med 
rutebefordring af passagerer i byer)2. Kommissionen drøftede det på europæisk plan med 
medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter for at vurdere, hvor hensigtsmæssige direktivets 
bestemmelser var i forbindelse med den kollektive trafik.

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for 
personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, EFT L 80 af 23.3.2002, s. 35–39.
2 KOM(2006)0371.
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Rapporten viste, at beskyttelsesniveauet for arbejdstagere, der er beskæftiget med 
rutebefordring i byer, generelt er højere end det foreskrives i direktivets minimumskrav.
Faktisk har hverken fagforeninger eller arbejdstagernes repræsentanter anmodet om en 
revision af de krav, der er gældende i denne sektor. Kommissionen anså ikke, at der var behov 
for en ændring i reglerne om tilrettelæggelse af arbejdstiden for arbejdstagere, der er 
beskæftiget med rutebefordring af passagerer i byer."

6. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 20. februar 2009.

"Kommissionen sendte den 27. juni 2008 en åbningsskrivelse til Tyskland, som Tyskland 
besvarede den 21. august 2008. De tyske myndigheder redegjorde i deres svar for, at 
bestemmelserne i den tyske arbejdstidslov sammen med de kollektive arbejdsaftaler opfylder 
betingelserne i direktivet om arbejdstid for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter1, med hensyn til beskyttelse af ansatte i vejtransportsektoren, navnlig 
hvad angår arbejde i natperioder.

Kommissionen har i mellemtiden fremsat forslag over for Europa-Parlamentet og Rådet om et 
direktiv om ændring af direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der 
udfører mobile vejtransportaktiviteter2. Dette forslag indeholder blandt andet en ny 
fællesskabsbestemmelse, der skal klarlægge definitionen af "natperiode"."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for 
personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.
2 KOM(2008)650 af 15. oktober 2008, Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
direktiv 2002/15/EF om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter.
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