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KOMMISSIONENS UDTALELSE
af 4 . marts 1977

til den italienske regering vedrørende udkast til forordning om gennemførelse
af Rådets forordning ( EØF) nr. 543/69 om harmonisering af visse bestemmelser
på det sociale område inden for landevejstransport
(77/21 4/EØF)
1.

I medfør af bestemmelserne i artikel 18 , stk . 1 , i

forordning ( EØF) nr. 543/69 af 25 . marts 1969 (>) har
den italienske regering ved skrivelse af 22. september
1975 givet Kommissionen meddelelse om udkastene
til programmerne med følgende betegnelse :
— Kvalifikationsbevis til personbefordring : program
for prøverne.
— Kvalifikationsbevis til godstransport : program for
prøverne .

2. Disse programmer skal gøre det muligt for førere
af køretøjer, der anvendes til personbefordring over af
stande på mere end 50 km, at opnå et kvalifikationsbe
vis til afhjælpning af manglende erfaring, samt for de
personer i aldersgruppen mellem 18 og 21 år, som fø
rer køretøjer på mere end 7,5 tons til godstransport ad
landevej, at erhverve et tilsvarende bevis i overensstem
melse med artikel 5 i forordning (EØF) nr. 543/69 .
3 . Kommissionen henleder den italienske regerings
opmærksomhed på, at Rådet den 16. december 1976
vedtog et direktiv (2), i hvilket der fastsættes et mini

bestå en praktisk køreprøve (pkt. 3 i bilaget til di
rektivet), medmindre denne prøve kræves for er
hvervelse af førerbeviset, i hvilket tilfælde det ikke

er nødvendigt at gentage denne prøve for at er
hverve beviset ;

vedrørende personbefordring :
følgende områder forekommer ikke i de nationale itali
enske foranstaltninger

— almindelig evne og tilstrækkelig geografisk kend
skab til at kunne betjene sig af vejkort og deres re
gistre (pkt. 2.1 . i direktivet);
— økonomisk brug af køretøjer (pkt. 2.2. i direkti
vet) ;

— kendskab til de foranstaltninger, der skal træffes
ved færdselsuheld eller andre uheld (f.eks. brand),
for så vidt angår køretøjets forsikringsforhold (pkt.
2.3 . i direktivet) ;

mumsniveau for den erhvervsuddannelse, der kræves

for at opnå de i artikel 5 i forordning ( EØF) nr. 543/

vedrørende godstransport :

69 omhandlede kvalifikationsbeviser.
I henhold til artikel 3 i dette direktiv skal medlemssta

terne efter høring af Kommissionen træffe alle de nød
vendige foranstaltninger med henblik på at efter
komme det inden to år efter dets meddelelse .

4.

Skønt de nationale bestemmelser, som den itali

enske regering har planlagt, på visse områder synes at
opfylde nogle af de i artikel 5 i den pågældende for
ordning anførte målsætninger, som er defineret i Rå
dets førnævnte direktiv, forekommer der mangler eller
utilstrækkeligheder med hensyn til følgende punkter :

vedrørende personbefordring og godstransport :
— de områder, der er anført i pkt. 1 i bilaget til direk
tivet for så vidt angår kendskab til køretøjets op
bygning og til dets vigtigste dele, omtales ikke i
det italienske program ;
— det fremgår ikke klart af de oplyste enkeltheder,
hvorvidt kandidaterne til erhvervelse af beviset skal

følgende områder forekommer ikke i de nationale itali
enske foranstaltninger
— elementært kendskab til førerens ansvar, for så vidt

angår modtagelse, transport og levering af gods
ifølge de aftalte betingelser (pkt. 2.5. i direktivet) ;

— kendskab til fremgangsmåden ved pålæsning og
aflæsning af gods og til brugen af på- og aflæs
ningsudstyr (pkt. 2.7. i direktivet) ;
— almindeligt kendskab til de forholdsregler, der skal
tages ved håndtering og transport af farligt gods
(pkt. 2.8 . i direktivet).

Endvidere er det uforeneligt med artikel 5 i forord
ning (EØF) nr. 543/69, at den italienske regering har
til hensigt at udstede et kvalifikationsbevis for gods
transport baseret på den erfaring, som erhverves i lø
bet af et års kørsel med køretøjer på fra 3,5 til 7,5
tons .

( 1 ) EFT nr. L 77 af 29 . 3 . 1969 , s . 49 .
(2) Rådets direktiv af 16 . 12. 1976 om minimumsniveauet for

uddannelse af visse førere af køretøjer i transport ad lande
vej ( EFT nr. L 357 af 29 . 12. 76).

5. Kommissionen afgiver en positiv udtalelse vedrø
rende de pågældende italienske foranstaltninger med
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det forbehold, at den italienske regering inden udløbet

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. marts 1977.

af den tidsfrist, der er fastsat i artikel 3 i Rådets direk

tiv af 16. december 1976, dels råder bod på de mang
ler og utilstrækkeligheder, der er anført i ovenstående
pkt. 4, dels allerede nu opgiver at ville udstede kvalifi
kationsbeviser udelukkende på grundlag af erhvervs
mæssig erfaring.

På Kommissionens vegne
Richard BURKE

Medlem af Kommissionen

