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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 553/2006, ingediend door Andreas Riedl (Duitse nationaliteit), 
over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de 
organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in 
het wegvervoer uitoefenen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is van mening dat Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
11 maart 2002 betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele 
werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, door de Duitse autoriteiten niet correct (of niet 
binnen de vereiste termijn) ten uitvoer is gelegd. Ondanks het feit dat er een aantal 
wijzigingen is doorgevoerd in de arbeidstijdwetgeving, is indiener van oordeel dat artikel 3, 
lid 2(i), waarin wordt bepaald dat “nachtarbeid” staat voor werkzaamheden die worden 
verricht gedurende de nacht, niet wordt nageleefd. Volgens indiener moeten alle 
werkzaamheden die plaatsvinden tijdens de door de lidstaat zelf gedefinieerde nachtperiode 
vanaf de eerste minuut worden opgevat als nachtarbeid. Uit hoofde van artikel 2, lid 4 van de 
Duitse arbeidstijdwet worden werkzaamheden gedurende deze periode echter alleen opgevat 
als nachtarbeid als deze gedurende meer dan twee uur van de nacht plaatsvinden. Indiener 
stelt een aantal wijzigingen op de Duitse arbeidstijdwet voor en vraagt of er een verklaring 
aan de Duitse overheid kan worden afgegeven met het oog op een zo spoedig mogelijke 
aanpassing van de desbetreffende definitie. Ook doet indiener aan aantal andere 
aanbevelingen ten aanzien van de arbeidsomstandigheden van personen die werkzaam zijn in 
het personenvervoer in Europa, waaronder een uitgebreidere bescherming voor bestuurders op 
standaardtrajecten met een lengte van minder dan 50 kilometer, en een heroverweging van de 
redenen op basis waarvan onderscheid wordt gemaakt tussen standaardtrajecten met een 
lengte van meer dan 50 kilometer en standaardtrajecten met een lengte van minder dan 50 
kilometer, ten aanzien waarvan verschillende richtlijnen van kracht zijn (respectievelijk 
Richtlijn 2002/15/EG en Richtlijn 2003/88/EG).
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2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 28 november 2006. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 oktober 2007

Wat de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2002/15/EG betreft, is Duitsland zijn verplichtingen 
niet nagekomen, aangezien het er niet in geslaagd is de richtlijn uiterlijk op 23 maart 2005 om 
te zetten. Om die reden is de Commissie een inbreukprocedure begonnen krachtens artikel 
226 van het EG-Verdrag.

De richtlijn werd vervolgens omgezet in nationale wetgeving door goedkeuring van het 
Gesetz zur Änderung personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und 
arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. Op 1 september 2006 
werd de Commissie hiervan op de hoogte gebracht. Aangezien de indiener gelijktijdig met 
zijn verzoekschrift een soortgelijke vraag stelde aan de Commissie, werd hij door de diensten 
van de Commissie ingelicht op 18 september 2006.

Inmiddels hebben de diensten van de Commissie hun analyse van de omzettingswetgevingen 
voor richtlijn 2002/15/EG afgerond en vragen ze Duitsland vervolgens om nadere toelichting. 
De Commissie zal alle nodige stappen blijven ondernemen om volledige naleving van de 
bepalingen van het Gemeenschapsrecht te waarborgen.

4. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 5 mei 2008

De Commissie heeft op 15 november 2007 verdere opheldering gevraagd van Duitsland. De 
Duitse autoriteiten hebben op 21 december 2007 gereageerd. De diensten van de Commissie 
hebben de kwestie onderzocht en zijn van mening dat de Duitse wetgeving vragen kan 
oproepen met betrekking tot de naleving van Richtlijn 2002/25/EG. Op dit moment worden 
inbreukprocedures krachtens artikel 226 EG voorbereid, voor non-conformiteit, en naar 
verwachting zal de Commissie binnenkort een ingebrekestelling toesturen aan de Duitse 
autoriteiten.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 oktober 2008

Het verslag van de Commissie van 23 mei 2007 inzake Richtlijn 2002/15/EG1 behandelt de 
kwestie van voorschriften voor nachtarbeid. Op basis van haar bevindingen onderzoekt de 
Commissie momenteel verschillende mogelijkheden voor verbetering van de uitvoerbaarheid 
van de richtlijn, met inbegrip van de voorschriften met betrekking tot nachtarbeid.

Bovendien heeft de Commissie de Duitse autoriteiten op 15 november 2007 om opheldering 
gevraagd en na het antwoord heeft zij Duitsland op 27 juni 2008, in overeenstemming met 
artikel 226 EG, een ingebrekestelling gestuurd. 

                                               
1 Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 betreffende de organisatie 
van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen, PB L 80, van 
23.3.2002, blz. 35 – 39.
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Aangaande bescherming van bestuurders op standaardtrajecten met een lengte van minder dan 
50 kilometer, heeft de Commissie op 7 juli 2006 een verslag gepubliceerd over de toepassing 
van de bepalingen van Richtlijn 2003/88/EG (organisatie van de arbeidstijd van werknemers 
die werkzaam zijn in het geregeld stedelijk personenvervoer)1. De Commissie heeft op 
Europees niveau lidstaten en sociale partners geraadpleegd om vast te stellen in hoeverre de 
bepalingen van de richtlijn geschikt zijn voor het stedelijk vervoer. 

In het verslag wordt vermeld dat werknemers in het stedelijk vervoer over het algemeen een 
grotere mate van bescherming genieten dan de minimumeisen van de richtlijn voorschrijven. 
In feite hebben noch de vakbonden noch vertegenwoordigers van de werkgevers om een 
herziening gevraagd van de bepalingen die op deze sector van toepassing zijn. De Commissie 
was niet van mening dat de bepalingen met betrekking tot de organisatie van de arbeidstijd 
van werknemers die werkzaam zijn in het geregeld stedelijk personenvervoer, veranderd 
moesten worden.

6. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 februari 2009

De Commissie heeft Duitsland op 27 juni 2008 een schriftelijke aanmaning gezonden waar 
Duitsland op 21 augustus 2008 op heeft geantwoord. In hun antwoord leggen de Duitse 
autoriteiten uit hoe volgens hen de bepalingen van de Duitse arbeidstijdwet, samen met de 
collectieve arbeidsovereenkomsten, voldoen aan de in de richtlijn wegvervoer en arbeidstijd2

vastgestelde eisen om werknemers die in de vervoersector werkzaam zijn te beschermen, met 
name voor zover het arbeid betreft die gedurende de nacht wordt uitgevoerd.

De Commissie heeft in de tussentijd een voorstel gepubliceerd voor een richtlijn van het 
Parlement en de Raad om de richtlijn wegvervoer en arbeidstijd te wijzigen3. Dit voorstel 
bevat, onder andere, een nieuwe gemeenschapsbepaling die opheldering geeft over de 
precieze betekenis van “nachttijd”.

                                               
1 COM(2006) 371 definitief.
2 Richtlijn 2002/15/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie van de arbeidstĳd van 
personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen
3 COM(2008) 650 definitief van 15 oktober 2008, Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad tot wijziging van Richtlijn 2002/15/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd van personen die 
mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen
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