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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0711/2012 af Mariysz Miasko, polsk statsborger, for 
advokatvirksomheden "Kancelaria Prawne Viggen", om fortolkning af visse 
bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af 
vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF

1. Sammendrag

Andrageren giver på vegne af ovennævnte advokatvirksomhed, der navnlig beskæftiger sig 
med juridisk rådgivning til transportvirksomheder, udtryk for tvivl med hensyn til 
fortolkningen af visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1071/2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om 
ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF. Han påpeger, at det er vanskeligt at gennemskue, 
hvilken af de to retsakter der henvises til i forordningens tekst, og han anmoder derfor om, at 
der træffes de nødvendige foranstaltninger til at udbedre denne mangel.  

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 2. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 18. december 2012

"I bilag IV i forordning (EF) nr. 1071/20091 opstilles en liste over de alvorligste overtrædelser 
af EU-reglerne, som kan medføre, at en vejtransportvirksomhed ikke længere opfylder 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om 
betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF (EUT L 300 af 
14.11.2009, s. 51).
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vandelskravet, jf. artikel 6, stk. 2, i samme forordning.
Andrageren hævder, at ordlyden i bilag IV, navnlig punkt 1, litra a) og b), er tvetydig og ikke 
i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 561/20061, hvilket 
vanskeliggør korrekt anvendelse af EU-lovgivningen. 

Forordning (EF) nr. 1071/2009 om adgang til vejtransporterhvervet fastsætter i sin artikel 6 de 
betingelser, som virksomheder og transportledere hver især skal opfylde for at opfylde 
vandelskravet. De alvorligste overtrædelser, som anføres i bilag IV i den nævnte forordning, 
henviser til forskellige EU-retsakter om vejtransport. Disse retsakter præciseres ikke direkte i 
bilaget eller i selve forordningsteksten. 
Ud fra ordlyden af punkt 1, litra a) og b), i bilag IV forstås det imidlertid, at overtrædelserne 
henviser til de relevante bestemmelser i forordning (EF) nr. 561/2006 om køretider, pauser og 
hviletider. 

Selv om ordlyden af bilag IV, punkt 1, litra a) og b), ikke gengiver de præcise begreber fra 
artikel 6, stk. 1-3, i forordning (EF) nr. 561/2006, bør de anvendte begreber læses i 
sammenhæng med de nævnte stykker. Det skal altså forstås således, at det udtryk, der 
anvendes i punkt 1, litra a), i bilag IV, dvs. "den maksimalt tilladte køretid (...) for 6 døgn", 
betyder en ugentlig tilladt køretid på højst 56 timer, og "den maksimalt tilladte køretid (...) for 
14 døgn" henviser til de 90 timer, som summen af køretiderne i to på hinanden følgende uger 
ikke må overstige. Overskridelsen af en af disse to maksimalt tilladte køretider med 25 % 
eller derover bør derfor beregnes ud fra tærsklerne på henholdsvis 56 og 90 timer. 

På samme måde henviser overskridelsen af den maksimalt tilladte køretid i den daglige 
arbejdstid under punkt 1, litra b), i bilag IV til tærsklen på ni timers daglig køretid (eller 10 
timer højst to gange i løbet af en uge) og ikke til den daglige kørselsperiode, hvorefter føreren 
skal holde en obligatorisk pause, hvilket er efter højst fire og en halv times kørsel. Dette 
fremgår af definitionen på "daglig køretid" i artikel 4, litra k), i forordning (EF) nr. 561/2006 i 
henhold til hvilken den daglige køretid er "summen af køretiderne mellem slutningen af en 
daglig hviletid og begyndelsen på den næste daglige hviletid eller mellem en daglig og en 
ugentlig hviletid". 

Det eneste nye element i punkt 1, litra b), i bilag IV, som ikke er fastsat i forordning (EF) 
nr. 561/2006, er den sammenhængende hviletid på mindst fire og en halv time, som, såfremt 
den ikke overholdes, og hvis den daglige maksimalt tilladte køretid samtidig overskrides med 
50 % eller derover, ligeledes falder ind under kategorien med de alvorligste overtrædelser. 
Såfremt føreren holder en sammenhængende hviletid på mindst fire og en halv time, bør 
førerens overskridelse af den daglige maksimalt tilladte køretid med 50 % eller derover ikke 
betragtes som en af de alvorligste overtrædelser.    

Konklusion

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1071/2009 opstilles en liste over de alvorligste overtrædelser, 
som kan medføre, at vandelskravet ikke opfyldes. Disse overtrædelser defineres ved 

                                               
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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henvisning til bestemmelserne i forskellige dele af EU's transportlovgivning og skal læses i 
sammenhæng med disse regler. Det gælder navnlig i forbindelse med de overtrædelser af 
lovgivningen om køretider, pauser og hviletider, der er nævnt i punkt 1 i det nævnte bilag, 
som tydeligt henviser til de relevante definitioner i forordning (EF) nr. 561/2006."  


