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RÅDET FOR
DEN EUROPÆISKE UNION

Bruxelles, den 23. september 2011 (27.09)
(OR. en)

14486/11

TRANS 243
CODEC 1489

RAPPORT
Fra: generalsekretariatet
til: Coreper/Rådet
Komm. forsl. nr.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274
Vedr.: Forberedelse af samlingen i Rådet (transport, telekommunikation og energi) 

den 6. oktober 2011
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets 
forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006
– Orienterende debat

I. Indledning

1. Kommissionen forelagde den 19. juli 2011 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for 

vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006.
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2. Forslaget ændrer Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 med henblik på at forbedre 

fartskriversystemet. Hovedformålet er at forbedre håndhævelsen af de sociale bestemmelser 

og mindske den administrative byrde som følge af anvendelsen af fartskriversystemet. I sidste 

ende ønsker Kommissionen med dette forslag at sikre, at førere i vejtransporterhvervet i 

højere grad overholder køre- og hviletidsbestemmelserne, og bidrage til at øge 

trafiksikkerheden, forbedre førernes arbejdsvilkår og sikre loyal konkurrence mellem 

transportvirksomhederne.

3. Kommissionens meddelelse "Digitale fartskrivere: Køreplan for kommende aktiviteter" 

ledsager ovennævnte forslag, og den blev fremsendt til Europa-Parlamentet og Rådet 

samtidigt. I denne meddelelse skitseres der en række andre tiltag, der er nødvendige for at 

gøre foranstaltningerne i forslaget fuldt effektive eller supplere dem.

4. Landtransportgruppen har gennemgået forslaget om kontrolapparatet på to møder, 

henholdsvis den 9. og den 16. september 2011.

II. Drøftelse af Kommissionens konsekvensanalyse

Kommissionen har fremlagt en konsekvensanalyse (13195/11 ADD 2) af ovennævnte forslag. 

Landtransportgruppen behandlede konsekvensanalysen på mødet den 9. september 2011.

Med hensyn til identifikation af problemet er nogle delegationer enige med Kommissionen i, 

at der er behov for at finde en løsning på spørgsmålet om det digitale fartskriverssystems 

sårbarhed over for svig og for at optimere anvendelsen af systemet ved at reducere den 

administrative byrde for de forskellige interessenter yderligere.
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Med hensyn til udvalget af løsningsmodeller påpegede nogle delegationer, at hovedformålet 

med dette forslag alene bør være at forbedre det nuværende fartskriversystem, og at 

Kommissionens foretrukne løsningsmodeller – kombinationen af en pakke af tekniske 

foranstaltninger, der fører til en ny fartskriver, og en pakke af ikke-tekniske foranstaltninger 

til forbedring af systemet – går videre end denne tilgang.

For så vidt angår Kommissionens konsekvensanalyse mener nogle delegationer, at visse af 

fordelene ved forslaget er overvurderede. Nogle medlemsstater så gerne en mere detaljeret 

cost-benefit-analyse, herunder en analyse af de enkelte foreslåede foranstaltninger. Det blev 

desuden anset for nødvendigt med en detaljeret analyse a konsekvenserne for 

transportvirksomhederne og medlemsstaterne af gennemførelsen af disse foranstaltninger.

III. Spørgsmål til den orienterede debat

Under Rådets orienterende debat den 6. oktober 2011 vil ministrene blive opfordret til at tage 

stilling til følgende spørgsmål som foreslået af formandskabet:

1) Hvordan fungerer det nuværende fartskriversystem efter Deres vurdering, og hvilke 

former for problemer er der med kontrolapparatet i Deres land?

2) Er De enig i, at der er behov for yderligere forbedringer af fartskriversystemet for at 

åbne mulighed for en mere effektiv håndhævelse af de sociale bestemmelser på 

vejtransportområdet, og hvilke af Kommissionens forslag i det nye forordningsudkast

om fartskrivere finder De hensigtsmæssige i denne forbindelse?
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IV. Konklusion

De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at give sin tilslutning til spørgsmålene i 

punkt III, og ministrene opfordres til at fokusere på disse spørgsmål under deres indlæg på 

samlingen i TTE-Rådet den 6. oktober 2011.

________________________


