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Utskottet för framställningar

20.2.2009

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 0553/2006, ingiven av Andreas Riedl (tysk medborgare), om 
genomförande av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förlängning för personer 
som utför mobilt arbete avseende vägtransporter 

1. Sammanfattning av framställningen 

Framställaren anser att Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av 
den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter inte tillämpas korrekt (eller inom föreskriven tidsram) av de tyska 
myndigheterna. Eftersom ett antal förändringar har gjorts av lagstiftningen om arbetstid anser 
han att artikel 3.2 i, där det anges att ”nattarbete” ska innebära arbete som utförs nattetid, inte 
respekteras och hävdar att allt arbete som utförs den nattetid som fastslagits av den enskilda 
medlemsstaten måste betraktas som nattarbete från och med den första minuten. Enligt 
artikel 2.4 i lagen om arbetstid definieras emellertid arbete under denna period endast som 
nattarbete om det äger rum över två timmar under natten. Framställaren föreslår ett antal 
ändringar i lagen om arbetstid och ber att en framställan ska göras till Tyskland om att ändra 
den relevanta definitionen så snart som möjligt. Framställaren lämnar också ett antal andra 
rekommendationer om arbetsvillkor för dem som arbetar med passagerartransport i Europa,
inbegripet mer omfattande skydd för förare på linjetrafik som är kortare än 50 kilometer. Han 
undersöker också skälen till att man skiljer mellan linjetrafik och sträckor kortare eller längre 
än 50 kilometer, när det gäller vilka olika direktiv som är tillämpliga (direktiv 2002/15/EG 
respektive direktiv 2003/88/EG).

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 28 november 2006. Kommissionen har uppmanats att 
lämna upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).
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3. Kommissionens svar, mottaget den 19 oktober 2007.

När det gäller genomförandet av direktiv 2002/15/EG uppfyllde inte Tyskland sina 
skyldigheter att införliva det senast den 23 mars 2005. Kommissionen inledde därför ett 
överträdelseförfarande enligt artikel 226 i EG-fördraget. 

Införlivandet i tysk lagstiftning genomfördes sedan genom antagande av Gesetz zur Änderung 
personenbeförderungsrechtlicher Vorschriften und arbeitszeitrechtlicher Vorschriften für 
Fahrpersonal, BGBl. I, S. 1962. Anmälan till kommissionen gjordes den 1 september 2006. 
Eftersom framställaren parallellt med sin framställning hade lämnat liknande fråga till 
kommissionen informerades han av kommissionens tjänsteavdelningar 
den 18 september 2006. 

Under tiden hade kommissionens tjänsteavdelningar bedömt lagstiftningen för införlivande av 
direktiv 2002/15/EG och begär därför klargöranden från Tyskland. Kommissionen fortsätter 
att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att bestämmelserna är fullständigt förenliga med 
gemenskapslagstiftningen.

4. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 5 maj 2008.

Kommissionen begärde ytterligare klargöranden från Tyskland den 15 november 2007. De 
tyska myndigheterna svarade den 21 december 2007. Kommissionens tjänsteavdelningar har 
granskat ärendet och anser att den tyska lagstiftningen kan ge upphov till frågor om 
överrensstämmelse med direktiv 2002/15/EG. Överträdelseförfaranden på grund av bristande 
överrensstämmelse enligt artikel 226 i EG-fördraget utarbetas för närvarande och 
kommissionen förväntas inom kort sända en skrivelse med ett formellt meddelande till de 
tyska myndigheterna.

5. Kommissionens kompletterande svar, mottaget den 21 oktober 2008.

I kommissionens rapport av den 23 maj 2007 om direktiv 2002/15/EG1 behandlas frågan om 
reglerna för nattarbete. På grundval av rapporterns slutsatser undersöker kommissionen för 
närvarande olika sätt att förbättra direktivets verkställbarhet, även vad gäller bestämmelserna 
för nattarbete. 

Dessutom begärde kommissionen ytterligare klargöranden från de tyska myndigheterna den 
15 november 2007 och efter att ha fått svar sände man en skrivelse med ett formellt 
meddelande till Tyskland den 27 juni 2008 enligt artikel 226 i EG-fördraget.

När det gäller skydd för förare på linjetrafik som är kortare än 50 kilometer, lade 
kommissionen fram en rapport den 7 juli 2006 om tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 
2003/88/EG (arbetstidens förläggning för arbetstagare som är inbegripna i transport av 
passagerare i reguljär stadstransporttjänst)2. Kommissionen samrådde med medlemsstaterna 
och arbetsmarknadens parter i Europa för att bedöma huruvida bestämmelserna i direktivet 
var ändamålsenliga för stadstransportsektorn.

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG av den 11 mars 2002 om arbetstidens förläggning för 
personer som utför mobilt arbete avseende vägtransporter, EGT L 80, 23.3.2002, s. 35–39.
2 KOM(2006)0371.
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I rapporten konstaterades att arbetstagare i stadstransportsektorn ofta hade ett bättre skydd än 
vad som krävs enligt direktivet. Varken fackföreningar eller arbetsgivarföreträdare har begärt 
någon granskning av bestämmelserna för sektorn. Kommissionen fann inte att det var 
nödvändigt att ändra reglerna för arbetstidens förläggning för arbetstagare som är inbegripna i 
transport av passagerare i reguljär stadstransporttjänst.

6. Kommissionens svar, mottaget den 20 februari 2009.

Kommissionen skickade ett formellt meddelande till Tyskland den 27 juni 2008 som 
Tyskland besvarade den 21 augusti 2008. I sitt svar förklarade de tyska myndigheterna hur 
bestämmelserna i den tyska arbetstidslagen, tillsammans med kollektivavtal, enligt deras 
mening uppfyller de krav som anges i direktivet om arbetstidens förläggning vid arbete med 
vägtransporter1 för att skydda arbetstagare som är anställda inom vägtransportsektorn, särskilt 
vad gäller arbete som utförs nattetid.

Kommissionen har under tiden offentliggjort ett förslag till parlamentets och rådets direktiv 
om ändring av direktivet om arbetstidens förläggning vid arbete med vägtransporter2. Det 
förslaget innehåller bland annat en ny gemenskapsbestämmelse för att klargöra definitionen 
av ”nattetid”. 

                                               
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt 
arbete avseende vägransporter.
2 KOM (2008)0650 slutlig av den 15 oktober 2008 om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
ändring av direktiv 2002/15/EG om arbetstidens förläggning för personer som utför mobilt arbete avseende 
vägtransporter.

Adlib Express Watermark


	770869sv.doc

