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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Direktiv 2002/15/EF regulerer arbejdstiden for personer, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter. Dette vedrører i første række mobile arbejdstagere, der er ansat i en 
virksomhed, og fra 23. marts 2009 også selvstændige chauffører. Direktivets bestemmelser 
om arbejdstid supplerer bestemmelserne om køre- og hviletider for mobile arbejdstagere 
inden for vejtransporten i forordning (EF) nr. 561/2006 (tidligere forordning (EØF) nr. 
3820/85).

Sondringen mellem mobile arbejdstagere og selvstændige chauffører har i praksis ført til 
problemer med såkaldte "falske selvstændige chauffører". Dette er personer, der ganske vist 
formelt er registreret som selvstændige chauffører, men de facto blot udfører denne aktivitet 
for en anden virksomhed.

For at løse dette problem foreslår Kommissionen at lade de "falske selvstændige chauffører" 
være omfattet af definitionen på "mobile arbejdstagere" ved at definere disse som personer, 
der:
- frit kan tilrettelægge deres arbejdsopgaver,
- for så vidt angår deres indtægt ikke er direkte afhængige af overskuddet,
- ikke er frit stillet til selv at have forbindelser med flere kunder.
Kommissionen kommer til den konklusion, at det ikke er hensigtsmæssigt også at lade ægte 
selvstændige chauffører omfatte af direktivet.

Desuden foreslår Kommissionen en ny definition af "natarbejde". Ifølge direktiv 2002/2015 er 
natten en periode på mindst fire timer, fastlagt i national lovgivning og inden for perioden 
mellem kl. 0.00 og 07.00. Natarbejde defineres i øjeblikket som ethvert arbejde, kort eller 
langt, som udføres i denne periode. Kommissionen foreslår nu, at arbejde ikke defineres som 
natarbejde, medmindre der faktisk arbejdes mindst to timer inden for denne periode.

For det tredje foreslår Kommissionen, at der indføjes en ny artikel om kontrol. I denne 
forbindelse bør det erindres, at kontrollen af arbejdstiden foretages af den kompetente instans 
i etableringslandet, og ikke i form af vejkontroller, der også kan gennemføres i andre 
medlemsstater.

Ordførerens holdning og ændringsforslag

Ordføreren er enig med kommissionen i, at de "falske selvstændige chauffører" er et problem, 
og at de bør behandles som arbejdstagere med begrænsninger i arbejdstiden. Ordføreren 
støtter også en mere præcis afgrænsning af definitionen på arbejdstagere, således at denne 
også omfatter de "falske selvstændige chauffører". Derudover finder ordføreren, at 
selvstændige ligeledes bør være omfattet af direktivets anvendelsesområde, men at der ved 
anvendelsen af direktivet og ved kontrollen bør tages hensyn til de selvstændiges specifikke 
karakter.
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Problemet er, at arbejdstiden ikke vurderes og kontrolleres ens for alle, mens arbejdet dog 
påvirker chaufførens træthedsniveau, uanset om han er arbejdstager eller selvstændig. En 
mere radikal løsning på dette problem vil derfor være at skabe og håndhæve arbejdstidsregler 
for alle, der erhvervsmæssigt begiver sig ud i trafikken med en lastvogn.

Selvstændiges aktiviteter, der klart kan identificeres som arbejdstid, bør, ud over kontrollen af 
køre- og hviletiderne, kontrolleres af de kompetente kontroltjenester. Den mest iøjnefaldende 
aktivitet er lastning og losning. Derfor foreslår ordføreren at tilføje en fast tidsenhed til den 
arbejdstid, der skal kontrolleres, og som dækker de øvrige aktiviteter, der er direkte forbundet 
med den specifikke transport.

Ordføreren anmoder kommissionen om at undersøge, hvorledes de administrative byrder i 
forbindelse med gennemførelse af dette direktiv kan begrænses til et minimum, bl.a. gennem 
anvendelse af forskellige ITS-applikationer.

For så vidt angår gennemførelsen, bør udvekslingen af data mellem medlemsstaterne 
forbedres og forenkles. Ordføreren opfordrer Kommissionen til at undersøge, i hvilken 
udstrækning der kan anvendes ikt-applikationer, som i sidste instans kan føre til et EU-system 
til udveksling af data. Som eksempel kan nævnes informationssystemet for det indre marked 
(IMI), der anvendes til at gennemføre og håndhæve lovgivningen på det indre marked. Dette 
vil kunne føre til, at arbejdstiden fremover også kan blive kontrolleret på landevejen i en 
anden medlemsstat.

Desuden mener ordføreren, at der må fastlægges konkrete målsætninger for håndhævelse af 
arbejdstiderne. Medlemsstaterne bør organisere et system til passende og regelmæssig 
kontrol, som hvert år kontrollerer et repræsentativt udvalg af alle de personer, der udfører 
mobile vejtransportaktiviteter, svarende til kontrollerne af køre- og hviletider. Derudover 
mener ordføreren, at resultaterne af disse kontroller bør samles i statistikker, som 
medlemsstaterne hvert andet år fremsender til Kommissionen.

Ordføreren finder også, at Kommissionen bør undersøge, om den sociale lovgivning ikke også 
bør omfatte alle forhold inden for vejtransporten, og dermed også erhvervskøretøjer under 3,5 
ton. Ordføreren mener imidlertid, at dette ikke bør behandles i denne kontekst.

Ordføreren er enig med Kommissionen, for så vidt angår begrebet "natarbejde", men foreslår 
samtidig at ændre definitionen på "natarbejde". Ved at definere "natarbejde" som hele 
tidsrummet mellem kl. 00.00 og 06.00 sættes en stopper for forskellene mellem 
medlemsstaterne, og der sikres tilstrækkelig hvile om natten.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:
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Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Kommissionens beretning og 
konsekvensanalysen peger på, at 
selvstændige chauffører ikke bør være 
omfattet af direktiv 2002/15/EF.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Selvstændige bør være omfattet af arbejdstiderne og dermed af direktivets 
anvendelsesområde.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) For at begrænse de administrative 
byrder ved gennemførelsen af direktivet til 
et minimum, er det hensigtsmæssigt at 
anvende forskellige ITS-applikationer.

Or. nl

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12b) For at forbedre udvekslingen af 
data bør der udvikles et europæisk system 
til informationsudveksling. Dette vil 
kunne føre til, at arbejdstiden fremover 
også kan blive kontrolleret på landevejen i 
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en anden medlemsstat.

Or. nl

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12c) For at øge trafiksikkerheden 
yderligere bør det undersøges, om den 
sociale lovgivning på længere sigt bør 
omfatte alle forhold inden for 
vejtransporten, og dermed også 
erhvervskøretøjer under 3,5 ton.

Or. nl

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14a) Kommissionen bør tillægges 
kompetence til i overensstemmelse med 
traktatens artikel 290 at vedtage 
delegerede retsakter, for så vidt angår, 
hvor ofte og hvorledes kontrollerne af 
arbejdstiden udføres.

Or. en

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 1 - litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 2 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Stk. 1 affattes således: a) Stk. 1 affattes således:
1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten.

1. Dette direktiv gælder for mobile 
arbejdstagere, jf. definitionen i artikel 3, 
litra d), som er beskæftiget af 
virksomheder etableret i en medlemsstat og 
deltager i vejtransportaktiviteter omfattet af 
forordning (EØF) nr. 561/2006 eller, hvis 
denne ikke finder anvendelse, af AETR-
overenskomsten, og for selvstændige 
chauffører, jf. artikel 3, litra e.

Herunder gælder direktivet også for 
mobile arbejdstagere som defineret i 
artikel 3, litra d), andet punktum.

Or. nl

Begrundelse

Arbejdstiderne bør gælde for alle personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter, uanset 
om de er arbejdstagere eller selvstændige.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 2 - litra a
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 - litra a – nr. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Litra a), nr. 2, første punktum udgår. a) Litra a), nr. 2, første punktum affattes 
som følger:
for selvstændige chauffører anvendes 
samme definition - idet der dog i 
forbindelse med punkt iii, iv og v beregnes 
en fast arbejdstid - på den periode mellem 
arbejdets påbegyndelse til dets afslutning, 
hvori den selvstændige chauffør er på sin 
arbejdsplads, til rådighed for kunden og 
udøver sine funktioner eller sine 
aktiviteter bortset fra generelt 
administrativt arbejde, der ikke specifikt 
knytter sig til den pågældende transport.
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Or. nl

Begrundelse

For at begrænse de selvstændiges administrative byrder kan de i forbindelse med de i punkt 
iii, iv og v beregne en fast arbejdstid.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra b
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) Til litra d) føjes følgende punktum: b) Til litra d) føjes følgende punktum:
"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:

"Begrebet "mobil arbejdstager" omfatter 
også enhver, der ikke er bundet til en 
arbejdsgiver ved en ansættelseskontrakt 
eller en anden form for arbejdsmæssigt 
hierarkisk afhængighedsforhold, men:

i. som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver

i. som ikke er frit stillet til selv at 
tilrettelægge de relevante arbejdsopgaver, 
eller

ii. hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet

ii. hvis indtægt ikke afhænger direkte af 
overskuddet, eller

iii. som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

iii. som ikke er frit stillet til selv eller via et 
samarbejde mellem selvstændige 
chauffører at have forbindelser med flere 
kunder."

Or. nl

Begrundelse

For at hindre uklarhed anføres det eksplicit, at der er tale om en mobil arbejdstager, hvis han 
opfylder ét af de anførte kriterier.
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Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 - nr. 2 - litra c
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Litra e) udgår. c) Litra e) affattes således:

selvstændig chauffør": enhver person, 
hvis erhvervsmæssige hovedaktivitet er at 
udføre personbefordring ad vej eller 
vejgodstransport for fremmed regning, 
som defineret i fællesskabslovgivningen, i 
henhold til en fællesskabstilladelse eller 
enhver anden erhvervsmæssig 
bemyndigelse til at udføre den nævnte 
transport, og som har tilladelse til at 
arbejde for egen regning og ikke er 
bundet til en arbejdsgiver ved en 
ansættelseskontrakt eller noget andet 
arbejdsmæssigt hierarkisk 
afhængighedsforhold, som ikke er 
underlagt en brugervirksomhed, som frit 
kan organisere sin arbejdsplads og -tid og 
de aktuelle aktiviteter, og som ved 
udførelsen af arbejdet ikke er underlagt 
ordrer og instruktioner fra nogen anden 
part, hvis indkomst afhænger direkte af 
det genererede overskud, og som er 
økonomisk og socialt uafhængig af det 
arbejde, som udføres for og af en 
virksomhed, der ejes af en anden; som 
ikke modtager hverken: regelmæssig 
udbetaling af vederlag; betaling i 
naturalier, såsom kost, bolig eller 
transport; tildeling af goder som årlig 
ferie, og som frit, individuelt eller via et 
samarbejde af selvstændige chauffører, 
kan have forbindelser med flere kunder.

Or. xm

Begrundelse

Selvstændige bør omfattes af dette direktiv, og definitionen af dem bør strammes.
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Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra d
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Litra f) affattes således:
"f) "person, der udfører mobile 
vejtransportaktiviteter": enhver mobil 
arbejdstager, der udfører sådanne 
aktiviteter;""

udgår

Or. nl

Begrundelse

Selvstændige bør omfattes af dette direktiv.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 2 – litra d a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 3 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) litra h) affattes således:
"h) "natperiode": perioden mellem kl. 
00.00 og 06.00;"

Or. nl

Begrundelse

Dette forslag giver medlemsstaterne mulighed at reducere en natperiode, der omfatter en blok 
på mindst fire timer, til de facto to timer, fordi Kommissionen nydefinerer "natarbejde" som 
en periode på mindst to timer i natperioden. Det giver for lidt nattesøvn. Dette hindres ved at 
definere natten som en sammenhængende blok på seks timer. Desuden afhjælper 
ændringsforslaget den uklarhed om begrebet natperiode, der i øjeblikket findes mellem 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv – ændringsretsakt
Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 4 – litra c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) I artikel 4 indsættes følgende nye 
stykke c):
den faste periode af arbejdstiden, jf. 
artikel 3, litra a, nr. 2, andrager en time 
pr. uge.

Or. nl

Begrundelse

For at begrænse de selvstændiges administrative byrder kan de i forbindelse med de i punkt 
iii, iv og v beregne en fast arbejdstid. Denne fastlægges til gennemsnitlig en time pr. uge.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a - stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen skal være beføjet til i 
overensstemmelse med TEUF-traktatens 
artikel 290 at vedtage delegerede 
retsakter, for så vidt angår, hvor ofte og 
hvorledes de kontroller af arbejdstiden, 
der er anført i stk. 1, udføres.

Or. xm

Begrundelse

I lighed med kontrollerne af køre- og hviletider, bør der også findes en EU-ramme for, hvor 
ofte kontroller af arbejdstiden gennemføres. Den delegerede retsakt, jf. TEUF-traktatens 
artikel 290, er et passende instrument i denne forbindelse.
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Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 6
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 11 a – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fremsender de nærmere 
enkeltheder i de indførte overvågnings- og 
kontrolordninger til Kommissionen.

Medlemsstaterne fører statistik over de i 
stk. 1 anførte kontroller og fremsender
disse til Kommissionen hvert andet år.

Or. nl

Begrundelse

Medlemsstaterne bør føre statistik over de tilsyn og kontroller, der er anført i foregående 
stykke af artikel 11a, og disse statistikker fremsendes til Kommissionen.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 9 (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) Følgende artikel 12 a indsættes:
Artikel 12a
Udøvelse af delegationen
1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter i artikel 
11, stk. 1a, i en periode på seks år efter 
dette direktivs ikrafttræden.
Kommissionen fremlægger en rapport om 
de delegerede beføjelser senest seks 
måneder inden seksårsperiodens udløb.
2. Så snart Kommissionen vedtager en 
delegeret retsakt, giver den samtidig 
Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse 
herom.
3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter med 
forbehold af betingelserne i artikel 12b og 
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12c.

Or. xm

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 10 (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) Følgende artikel 12b indsættes:
Artikel 12b
Tilbagekaldelse af delegationen
1. Delegationen af beføjelser, jf. artikel 
11, stk. 1a, kan tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet.
2. Den institution, der har indledt en 
intern procedure for at afgøre, om 
delegationen af beføjelser skal 
tilbagekaldes, bestræber sig på at give den 
anden institution og Kommissionen 
meddelelse herom med angivelse af, 
hvilke delegerede beføjelser der vil kunne 
tilbagekaldes.
3. Afgørelsen om tilbagekaldelse skal 
angive grundene til tilbagekaldelsen og 
bringer delegationen af de beføjelser, der 
er nævnt i afgørelsen, til ophør. Den 
træder i kraft øjeblikkeligt eller på et 
senere tidspunkt, der præciseres i 
afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden 
af de delegerede retsakter, der allerede er 
trådt i kraft. Den offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. xm
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Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 11 (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11) Følgende artikel 12c indsættes:
Artikel 12c
Indsigelser mod delegerede retsakter
1. Europa-Parlamentet eller Rådet kan 
gøre indsigelse mod en delegeret retsakt 
inden for en frist på tre måneder fra 
meddelelsen På Europa-Parlamentets 
eller Rådets initiativ kan denne frist 
forlænges med en måned.
2. Hvis hverken Europa-Parlamentet eller 
Rådet ved udløbet af denne frist har gjort 
indsigelse mod den delegerede retsakt, 
offentliggøres den i Den Europæiske 
Unions Tidende og træder i kraft på den 
dato, der er angivet i dens bestemmelser.
3. Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet 
gør indsigelse mod en delegeret retsakt, 
træder den ikke i kraft. Den institution, 
der gør indsigelse, angiver grundene til 
indsigelsen mod den delegerede retsakt.

Or. xm

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 1 – nr. 12 (nyt)
Direktiv 2002/15/EF
Artikel 12 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Følgende artikel 12d indsættes:
Artikel 12d
Kommissionen forelægger senest to år 
efter dette direktivs ikrafttræden en 
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rapport og, om nødvendigt, forslag til 
retsakter om følgende spørgsmål, som 
vedrører mobile arbejdstageres 
arbejdstid:
1. begrænsning af de administrative 
byrder ved gennemførelsen af dette 
direktiv og anvendelse af intelligente 
transportsystemer i denne forbindelse.
2. udvikling af et europæisk system til 
udveksling af data om arbejdstider,
3. udvidelse af anvendelsen af den sociale 
lovgivning, inklusive køre- og hviletider, 
til at omfatte erhvervskøretøjer på under 
3,5 ton.

Or. nl


