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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1572/2009 af G.M., italiensk statsborger, om hans anmodning om at 
ændre forordning 2006/561/EF om harmonisering af visse sociale bestemmelser 
inden for vejtransport

1. Sammendrag

Andrageren har nogle detaljerede forslag til ændringer til eller præciseringer af 
lovgivningstekster. Han mener tilsyneladende, at den eksisterende udgave giver 
lastbilchaufførers arbejdsgivere mulighed for at indføre alt for lange arbejdstider.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 11. februar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 11. maj 2010.

"Forordning (EF) 561/20061 og direktiv 2006/22/EF blev vedtaget af Europa-Parlamentet og 
Rådet den 15. marts 2006 efter fem års forhandlinger. De forbedrer organisationen af arbejde 
for erhvervschauffører (varer og passagerer) og intensiverer kontrollerne. Med disse blev der 
ikke indført helt nye sociale bestemmelser inden for vejtransport, men de havde til formål at 
præcisere og opdatere en 20 år gammel lov om erhvervschaufførers køre- og hviletider og gør 
håndhævelsen mere effektiv og ensartet i hele Europa. Overordnet set udgør denne lovgivning 
et vigtigt socialt fremskridt for erhvervschauffører og bidrager til forbedret vejsikkerhed og 
sikret retfærdig konkurrence. Reguleringen af køretider kompletteres ved direktiv 

                                               
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, s. 1).
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2002/15/EF1, der fastsætter minimumskrav vedrørende maksimale ugentlige arbejdstider, 
pauser og nattearbejde._ 

Andrageren anmoder i første omgang om, at direktiv 2002/15/EF bør fastsætte den maksimale 
arbejdstid pr. dag. Dette ville være overdrevent og unødvendigt præskriptivt, og lovgiveren 
har som følge heraf og af proportionalitetsgrunde valgt at fastsætte maksimumslofter for 
arbejdstiden pr. uge. 

Andrageren anmoder ligeledes om, at den tid, en chauffør bruger på at sidde ved siden af sin 
medchauffør, der kører et køretøj, hvilket defineres som "rådighedstid" i henhold til direktiv 
2002/15/EF, indregnes i og aflønnes som arbejdstid. I denne sammenhæng skal det bemærkes, 
at uanset EU-definitioner henhører betalingsaftaler forbundet med arbejde ikke direkte under 
EU's kompetenceområde, men henhører under de nationale myndigheders 
kompetenceområde.

Andrageren anmoder endvidere om, at bestemmelserne ændres på en sådan måde, at den 
maksimale daglige køretid på ni (eller 10) timer gælder for en periode på 24 timer og ikke 
som hidtil for en periode mellem to hvileperioder. Lovgiveren har valgt sidstnævnte med 
henblik på i chaufførernes interesse at sikre en større fleksibilitet af bestemmelserne. 

På den anden side protesterer andrageren mod en reduceret daglig hvileperiode på ni timer. 
Denne mulighed er blevet indført af lovgiveren med henblik på at sikre en større fleksibilitet 
for industrien uden dog at bringe vejsikkerheden i fare. 

Andrageren fastholder slutteligt, at reguleringen bør fastsætte, at transportselskaber 
planlægger deres chaufførers ugentlige hvileperioder til at ligge på chaufførens bopæl, 
medmindre opgaven har en varighed på mere end syv dage. Lovgiveren har fundet det 
passende at fastlægge, at chauffører frit skal kunne disponere over deres hvileperioder uden at 
bestemme, hvor chaufføren præcist bør opholde sig under en ugentlig hvileperiode.

Det er vigtigt at bemærke, at lovgivningen fastsætter minimumskrav, og at medlemsstater 
eller kollektive eller individuelle arbejdskontrakter kan indeholde mere fordelagtige 
betingelser.

Da de sociale bestemmelser inden for vejtransport blev endeligt vedtaget i 2002 og 2006, 
anvendte lovgiveren en proportionel tilgang, som fulgte efter en omfattende debat om 
forskellige aspekter, og som tog højde for retfærdig og effektiv konkurrence samt den 
eksisterende sociale ramme. Kommissionen overvåger den korrekte anvendelse af disse 
bestemmelser, der trådte i kraft i 2007. Jævnlige rapporter, der vurderer bestemmelsernes 
effektivitet og samler holdningerne fra industriens to sider, offentliggøres hvert andet år. En 
ensartet anvendelse af bestemmelserne i hele EU sikres endvidere bl.a. gennem en 
komitologiprocedure, hvor sociale partnere har observatørstatus."

                                               
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, 23.3.2002, s.35)


