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Angående: Ändring av gällande EU-Direktiv avseende kontroll av fordon på väg
Transportindustriförbundet erfar att EU-kommissionen avser införa ändringar i gällande EUdirektiv om kontroll av fordon på väg till att inkludera även kontroll av fordonets lastsäkring.
Transportindustriförbundet ser positivt på införandet av regler och förordningar vilka har som
sitt syfte att stärka säkerheten på våra vägar, och således menar Förbundet att detta är ett steg i
rätt riktning. Ändringen av Direktivet som föreslagits bör således kunna införas.
För att Direktivet dock skall kunna få avsedd verkan och effekt förutsätts det inte bara att väl
fungerande kontrollmekanismer finns på plats utan även att tillämpningen av dessa utförs på ett
så likartad sätt som möjligt inom samtliga 27 medlemsstater (samt berörda stater vilka genom
hängavtal med EU påverkas av detta Direktiv).
Kontrollerna av fordonen samt dess lastsäkring måste således gå till på likartat sätt i enlighet
med ett av Kommissionen standardiserat och harmoniserat förfarande.
Transportindustriförbundet önskar således att Regeringen i sitt arbete med Direktivets
genomförande aktivt söker påverka Kommissionen till att denne samtidigt även inför
harmoniserade och likartade kontrollmekanismer samt normativa riktlinjer för Direktivets
tolkning och tillämpning.
I tillägg till detta bör Kommissionen även utarbeta riktlinjer för årligen återkommande
kontroller av hur Direktivet tillämpas och efterlevs i de 27 medlemsstaterna. Dessa
återkommande kontroller kan utföras av Kommissionen genom att denne begär in underlag från
respektive land för att bedöma om huruvida Direktivet och de normativa riktlinjerna för
tillämpningen efterlevs på ett tillfredställande sätt. Bedöms detta inte vara fallet bör någon form
av sanktionsförfarande kunna finnas på plats som träder i kraft efter att skriftliga erinringar från
Kommissionen om rättelser ej har gett avsedd effekt.
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