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Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets 
förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om 
ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006
– Riktlinjedebatt

I. Inledning

1. Den 19 juli 2011 lade kommissionen fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets 

förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid 

vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 561/2006. 
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2. Förslaget innebär en ändring av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 i syfte att förbättra 

färdskrivarsystemet. Dess primära mål att få till stånd en bättre efterlevnad av de sociala 

bestämmelserna och att minska de administrativa bördor som användningen av systemet ger 

upphov till. Kommissionen vill slutligen att förslaget ska få yrkesförare att bättre respektera 

reglerna om körtider och viloperioder och bidra till att förbättra trafiksäkerheten och förarnas 

arbetsvillkor, och till mer rättvisa konkurrensvillkor mellan vägtransportföretagen.  

3. Förslaget åtföljs av kommissionsmeddelandet Digitala färdskrivare: Färdplan för framtida 

verksamhet, som överlämnades samtidigt till Europaparlamentet och rådet. I meddelandet 

anges vilka andra åtgärder som behövs för att göra åtgärderna helt och hållet effektiva eller 

komplettera dem. 

4. Arbetsgruppen för landtransporter behandlade förslaget om färdskivare vid två möten –

den 9 och 16 september 2011.

II. Diskussion om kommissionens konsekvensbedömning

Kommissionen presenterade en konsekvensbedömning (13195/11 ADD 2) av det 

ovannämnda förslaget. Arbetsgruppen för landtransporter gick igenom denna 

konsekvensbedömning vid mötet den 9 september 2011.

När det gäller problemdefinitionen anser vissa delegationer i likhet med kommissionen att 

man måste komma till rätta med det faktum att färdskrivarsystemet är känsligt för bedrägerier 

och att systemets användning måste optimeras så att de olika aktörernas administrativa börda 

ytterligare minskar.



14486/11 ee/UL/lt 3
DG C I C SV

I fråga om de olika alternativen påpekade vissa delegationer att förslaget huvudsakligen bör 

syfta till att enbart förbättra det nuvarande färdskrivarsystemet, och att det alternativ som 

kommissionen föredrar – en kombination av ett tekniskt paket som ska leda fram till en ny 

färdskrivare och ett paket med icke-tekniska åtgärder som ska förbättra systemet – går utöver 

detta. 

Beträffande kommissionens konsekvensanalys anser vissa delegationer att några av förslagets 

fördelar har överskattats. Vissa medlemsstater vill ha en mer detaljerad kostnads-nyttoanalys, 

med bland annat en analys för varje föreslagen åtgärd. Dessutom ansågs det nödvändigt att det 

görs en detaljerad analys hur genomförandet av dessa åtgärder påverkar vägtransportföretag 

och medlemsstaterna. 

III. Frågor till grund för riktlinjedebatten

Under rådets riktlinjedebatt den 6 oktober 2011 kommer ministrarna att uppmanas att fundera 

över följande frågor som lagts fram av ordförandeskapet:

1. Hur anser ni att det nuvarande färdskrivarsystemet fungerar och vilken typ av problem 

associeras med färdskrivaren i ert land? 

2. Håller ni med om att färdskrivarsystemet måste förbättras ytterligare för att de sociala 

bestämmelserna på vägtrafikområdet ska efterlevas bättre, och vilka av kommissionens 

förslag i det nya utkastet till förordning om färdskrivare anser ni här vara relevanta?
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IV. Slutsats

Coreper uppmanas att godkänna frågorna i avsnitt III, och ministrarna uppmanas att fokusera 

på dessa frågor i sina inlägg vid rådets möte (transport, telekommunikation och energi) 

den 6 oktober 2011. 

________________________


