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Om: Andragende 1505/2009 af Ulf Berger, tysk statsborger, om lovbestemte køre- og 
hviletidsbestemmelser for erhvervschauffører

1. Sammendrag

Andrageren giver udtryk for sin utilfredshed med de europæiske regler for køre- og hviletid 
for erhvervschauffører, idet han hævder, at de er meningsløse og upraktiske for hans erhverv 
og resulterer i tabt indtjening, nedsat fritid og kontrol 24 timer i døgnet. Han anfører, at disse 
regler gør livet umuligt for ham og ikke har nogen sammenhæng med erhvervschaufførers 
arbejdsliv. For eksempel må han ikke arbejde tre uger i træk og så tage fri i en uge, som han 
var vant til. Han hævder, at reglerne er upraktiske og indskrænker hans frihed til at beslutte, 
hvordan og hvor han tilbringer sin fritid. Han gør gældende, at reglerne er for strenge og 
endog kunne forringe sikkerhedsstandarderne, da chauffører ikke længere selv kan beslutte, 
hvornår de holder pause, og fortsætter med at køre, selv når de er trætte.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 29. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 22. april 2010

"De fælles europæiske regler om erhvervschaufførers køretider, pauser og hviletider har været 
gældende i mere end 40 år. Den første lovgivning på området blev vedtaget i 19691. Den 15. 
marts 2006, efter fem års forhandlinger, vedtog Europa-Parlamentet og Rådet gennem en 

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 543/69 af 25. marts1969 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale 
område inden for landevejstransport (EFT L 077, 29.03.1969, s.49-60).
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fælles beslutningsprocedure en ny europæisk lovgivning (forordning (EF) nr. 561/20061) med 
henblik på at forbedre organisationen af køre- og hviletider for erhvervschauffører og for at 
øge kontrollen. Denne nye lovgivning har moderniseret de gældende bestemmelser, idet der er 
blevet skabt større klarhed, forbedrede arbejdsbetingelser og en strengere og harmoniseret 
styrkelse af de bestemmelser, der skal finde anvendelse. Alle chauffører i tunge godskøretøjer 
og køretøjer til passagertransport har i henhold til disse bestemmelser mindst to hele fridage 
hver anden uge og en længere hvileperiode hver dag (mindst ni timer i stedet for otte). Alle 
chauffører skal manuelt registrere deres arbejde (læsning, aflæsning, rengøring, 
vedligeholdelse af et køretøj osv.) som "andet arbejde" i en fartskriver ud over deres kørsel, 
der registreres automatisk som "køretid". Anden forbedring af bestemmelserne vedrører 
indførelsen af det såkaldte princip om "fællesansvar", som betyder, at alle parter, der er 
involveret i en transportkæde (chauffører, transportvirksomheder, fragtførere, speditører osv.), 
holdes ansvarlige for en overtrædelse af forordningen. Andragerens utilfredshed med EU's 
sociale bestemmelser inden for vejtransportsektoren og med den måde, de håndhæves på, kan 
muligvis begrundes i en fejlfortolkning af teksterne.

Den sociale lovgivning inden for vejtransport fastsætter kun mindstekrav vedrørende de 
køretider, pauser og hviletider, der finder anvendelse på erhvervschauffører. Der er intet til 
hinder for, at chauffører og transportvirksomheder organiserer chaufførernes arbejde således, 
at de får flere/længere hvileperioder og pauser end de mindstekrav, der er fastsat i EU-
bestemmelserne. Disse regler har sammen med deres håndhævelsesordning allerede vist sig at 
bidrage til en forbedret vejsikkerhed og forbedrede arbejdsbetingelser for chauffører samt til 
en sikring af retfærdig konkurrence i EU. Kommissionen overvåger regelmæssigt den 
ensartede anvendelse af bestemmelserne og effektiviteten heraf gennem toårige rapporter, 
regelmæssig kontakt med eksperter fra medlemsstater, repræsentanter fra industrien og 
arbejdsmarkedets parter. Kommissionen mener ikke, at der er grund til at ændre de nyligt 
ajourførte bestemmelser, der trådte i kraft i april 2007."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af visse 
sociale bestemmelser inden for vejtransport og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 og (EF) 
nr. 2135/98 samt ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 (EUT L 102 af 11.4.2006).
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF af 15. marts 2006 om minimumsbetingelser for 
gennemførelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 og (EØF) nr. 3821/85 med hensyn til sociale 
bestemmelser inden for vejtransportvirksomhed og om ophævelse af Rådets direktiv 88/599/EØF (EUT L 102, 
11.4.2006, s. 35).


