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Høring - forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider
innenfor vegtransport. Implementering av forordning (EF)
nr. 561/2006 og direktiv 2006/22/EF
Det vises til høringsbrev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet 5. mars 2007 vedrørende høring om
forslag til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport (implementering av forordning
(EF) nr. 561/2006 og direktiv 2006/22/EF).
Forskriftsforslaget omhandler gjennomføring av Rådsforordning (EF) nr. 561/2006 og
Rådsdirektiv 2006/22/EF med nasjonale tilpasninger. Et av hovedformålene med forordningen er å
harmonisere vilkårene for konkurranse mellom ulike former for landtransport. Dette er uttrykt
eksplisitt i forordningen artikkel 1.
Forordningens formål søkes oppnådd ved å innføre like regler for kjøre- og hviletid i EU/EØSområdet. Dette vil kunne fremme konkurransen mellom aktørene i transportsektoren, ettersom det
er av vesentlig betydning for velfungerende konkurranse at aktører som operer i samme relevante
marked er underlagt like regler.
Videre er det positivt at hensynet til konkurranse inntas som premiss og tolkningsfaktor for reglene
gjennom formålsbestemmelsen.
Forordningen artikkel 13 gir nasjonale myndigheter frihet til å velge om en rekke nærmere angitte
transportformer skal unntas fra reglene om kjøre- og hviletid. Ved vurderingen av de nasjonale
unntakene bør det tas utgangspunkt i de hensyn som fremgår av forordningens
formålsbestemmelse, herunder hensynet til virksom konkurranse. Ved implementeringen av de
nasjonale unntakene i forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport § 2, er det således
viktig at de transportformene som unntas ikke er i direkte konkurranse med de transportformene
som omfattes av forordningens regulering av kjøre- og hviletid for vegtransport.
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