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01. juni 2018 

Høringssvar til høring over Europa-Kommissionens forslag til forord-

ning om gensidig anerkendelse af elektroniske transportdokumenter 

Dansk Erhverv har modtaget ministeriets høring af 18. maj 2018 vedrørende ovennævnte og har føl-

gende bemærkninger hertil. 

 

Dansk Erhverv støtter bestræbelserne på at etablere et paneuropæiske system for elektroniske 

transportdokumenter. På længere sigt vil dette lette de administrative byrder for både det offent-

lige og de private virksomheder. 

 

Belært at tidligere erfaringer, fx udfordringer med implementeringen af de elektroniske fragtdo-

kumenter, anbefaler Dansk Erhverv, at man tager udgangspunkt i en trinopdelt løsningsmodel, så 

man løbende har fremgang i projektet frem mod den totale implementering af alle dokumenter i 

alle lande i EU. Dansk Erhverv mener ikke, at det er realistisk, at forslaget kan gennemføres på 4 

år. 

 

Dansk Erhverv hæfter sig ved, at det direkte pligtsubjekt er de nationale myndigheder, der skal 

stille de nødvendige faciliteter og ressourcer til rådighed for det private erhverv. I den sammen-

hæng er det vigtigt at have in mente, at systemerne skal være valgfri for erhvervet, der derfor sta-

dig skal have lov til at anvende papirdokumentation eller, ift. den danske aftalelov, mundtlige af-

taler. Det gør sig særligt gældende for rent nationale transportopgaver, hvor der ikke er behov for 

en stor mængde dokumenter og transporterne fx foretages af vognmandsvirksomheder. I disse 

tilfælde vil et fuldintegreret system være en stor administrativ og økonomisk byrde for vognman-

den. 

 

Det er nødvendigt at den elektroniske opbevaring og overføring af dokumenterne sættes op på en 

teknologineutral måde, der billigt og nemt kan integreres i køretøjerne. En mulighed er at gøre 

det til en del af de kommende smart tachografer. Da der stadig ikke er enighed om, hvornår disse 

skal være implementerede, eller hvilke funktionaliteter disse skal have, skal der arbejdes på en 

løsning, fx en hardware enhed i bilen – fastmonteret eller håndholdt (mobiler) – der kan læse af 

kontrolmyndighederne via tablets eller lignende. 
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Dansk Erhverv bemærker, at der ikke er klarhed over, hvor finansiering til disse systemer skal 

komme fra. Såfremt de enkelte lande alene skal stå for disse, så må det frygtes, at tidsplanerne 

bliver usikre og meget lange. Skal systemet være effektivt skal der en anden form for økonomisk 

planlægning til. 

 

Desuden vil både udgifter og besparelser være behæftet med stor usikkerhed, da disse afhænger af 

erhvervets tilslutning til ordningen og nationalstaternes egne gennemførelsesprocedurer. 

 

Med hensyn til delegeringsbemyndigelsen til Kommissionen skal Dansk Erhverv bemærke, at 

denne kun bør omfatte rent tekniske og administrative ændringer, der ellers ville forsinkes af 

lange høringsprocesser.  
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