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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Vedr.: Andragende 0632/2010 af Harald Dittes, tysk statsborger, om de 
restriktioner, der med Rådets forordning 881/92/EØF og 1072/2009/EF er 
indført for fælles regler om adgang til det internationale vejtransportmarked

1. Sammendrag

Andrageren beklager, at lastvognschauffører, som er tredjelandsstatsborgere, men har boet 
længe i et EU-land, kun kan arbejde, hvis de har en chaufførattest, som er udstedt af en EU-
vognmand, som har en fællesskabslicens, og hvis de er ansat hos den nævnte vognmand. Det 
betyder, at tredjelandsstatsborgere er udelukket fra at finde arbejde gennem vikarbureauer, 
som er specialiseret på dette område.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. oktober 2010). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 13. januar 2011

Andrageren beklager, at lastvognschauffører, som er tredjelandsstatsborgere, men har boet 
længe i et EU-land, kun kan arbejde, hvis de har en chaufførattest, som er udstedt af en EU-
vognmand, som har en fællesskabslicens, og hvis de er ansat hos den nævnte vognmand. Det 
betyder, at tredjelandsstatsborgere er udelukket fra at finde arbejde gennem vikarbureauer, 
som er specialiseret på dette område.

Kommissionens bemærkninger

Førerattesten er et dokument, der beviser, at en fører, som er tredjelandsstatsborger, er lovligt 
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beskæftiget i EU. Ifølge artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 881/921 udføres international 
vejtransport på grundlag af en fællesskabstilladelse og, såfremt føreren er statsborger i et 
tredjeland, en førerattest. Ifølge artikel 3, stk. 3, udstedes førerattesten af en medlemsstat i 
overensstemmelse med artikel 6 til en transportvirksomhed, som:
- har en fællesskabstilladelse,
- lovligt beskæftiger førere, der er statsborgere i et tredjeland, i den pågældende medlemsstat 
eller lovligt benytter førere, der er statsborgere i et tredjeland, og som er stillet til 
virksomhedens rådighed i henhold til de betingelser for beskæftigelse og erhvervsmæssig 
uddannelse af førere, der i denne medlemsstat er fastsat
- i love og administrative bestemmelser, og
- i givet fald i kollektive aftaler efter de regler, der gælder i denne medlemsstat.

Med hensyn til udstedelse af førerattest fremgår det af ovennævnte forordnings artikel 6, at de 
kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten på anmodning af indehaveren af 
fællesskabstilladelsen skal udstede førerattesten for hver fører, der er statsborger i et 
tredjeland, og som er lovligt beskæftiget eller lovligt stillet til rådighed for indehaveren i 
overensstemmelse med den pågældende medlemsstats relevante love, forordninger og 
administrative bestemmelser og i givet fald efter de regler, der gælder i denne medlemsstat, 
og kollektive aftaler om betingelserne for beskæftigelse og erhvervsmæssig uddannelse af 
førere.

Konklusioner

Det fremgår af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 881/92, at førerattesten udstedes på 
anmodning af den transportvirksomhed, som beskæftiger en fører, der er 
tredjelandsstatsborger, eller som har en sådan fører til sin rådighed, og ikke på anmodning af 
et vikarbureau, som andrageren hævder. Udtrykket "stillet til rådighed for" i forordningens 
artikel 6 omhandler specifikt tilfælde, hvor et vikarbureau ansætter en fører og derefter stiller 
vedkommende til rådighed for en transportvirksomhed. Da der endnu ikke er indgivet klager, 
er Kommissionen ikke bekendt med problemer med udstedelse af førerattester til 
transportvirksomheder, som lovligt beskæftiger førere fra tredjelande gennem vikarbureauer, 
som fastsat i lovgivningen."

4. Kommissionens supplerende svar, modtaget den 6. maj 2011

I sit svar på Kommissionens meddelelse klager andrageren igen over loven, som han ønsker 
ændret, således at førerattester kan udstedes ikke blot til transportvirksomheder, men også til 
vikarbureauer.

                                               
1 Rådets forordning (EØF) nr. 881/92 af 26. marts 1992 om adgang til markedet for 
vejgodstransport i Fællesskabet, som udføres fra eller til en medlemsstats område eller 
gennem en eller flere medlemsstaters områder (EFT L 95 af 9.4.1992, s. 1) Fra den 4.12.2011 
erstattes denne forordning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 
af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (EUT 
L 300 af 14.11.2009, s. 72), som indeholder de samme bestemmelser om førerattest som 
forordning nr. 881/92.
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Andrageren forelægger ikke nogen nye oplysninger.  Det er klart, at han forstår de relevante 
bestemmelser i lovgivningen, men er utilfreds med dem og gerne vil have dem ændret, sådan 
at vikarbureauer lettere kan stille arbejdstagere til rådighed, som er statsborgere i et 
tredjeland, og transportvirksomhederne hurtigere kan ansætte sådanne chauffører. 

Den citerede lovgivning er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet, som mente, at en 
førerattest skal være udstedt på en måde, som giver medlemsstaterne mulighed for reelt at 
kontrollere, om chauffører fra tredjelande er lovligt beskæftiget eller stillet til rådighed for en 
transportvirksomhed, der er ansvarlig for en given transporthandling. Formålet med 
førerattesten er at bidrage til at sikre EU-chauffører ordentlige arbejdsvilkår, og lovgiverne 
besluttede derfor, at attesterne altid skal udstedes direkte til transportvirksomhederne. 

Kommissionen har på denne baggrund ikke nogen planer om at ændre den gældende 
lovgivning.


