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№ предл. Ком.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274
Относно: Подготовка за заседанието на Съвета (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) на 6 октомври 2011 г.
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните 
уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен 
транспорт, и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета
– Ориентационен дебат

I. Въведение

1. На 19 юли 2011 г. Комисията представи предложението за регламент на Европейския 

парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно 

контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен 

транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и 

на Съвета.
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2. Предложението изменя Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета с оглед подобряване на 

тахографската система. Основните му цели са да се подобри спазването на социалните 

правила и да се намали административната тежест от използването на тахографската 

система. Като цяло с това предложение Комисията има за цел да гарантира по-добро 

спазване на правилата за времето на управление и почивка от професионалните водачи 

на пътни превозни средства и да допринесе за подобряване на безопасността по 

пътищата, на трудовите условия на водачите, както и за лоялна конкуренция между 

дружествата, осъществяващи автомобилен транспорт.  

3. Съобщението на Комисията „Дигитален тахограф: Пътна карта за бъдещи дейности“, 

придружаващо гореспоменатото предложение, беше предадено на Европейския 

парламент и на Съвета успоредно с него. В съобщението се очертават другите 

необходими действия, за да станат напълно ефективни или за да бъдат допълнени 

предвидените в предложението мерки.

4. Работна група „Сухопътен транспорт“ разгледа предложението относно контролните 

уреди за регистриране на данните за движението на две заседания: на 9 и 16 септември 

2011 г.

II. Обсъждане на оценката на въздействието, изготвена от Комисията

Комисията представи оценка на въздействието (13195/11 ADD 2) на горепосоченото 

предложение. Работна група „Сухопътен транспорт“ разгледа оценката на 

въздействието на заседанието си от 9 септември 2011 г.

По отношение на установяването на проблема някои делегации споделят мнението на 

Комисията за необходимостта от преодоляване на уязвимостта на тахографската 

система спрямо измами и от оптимизиране на използването на системата чрез 

допълнително намаляване на административната тежест за различните засегнати 

страни.
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Във връзка с възможните решения някои делегации изтъкнаха, че основната цел на 

предложението следва да бъде само усъвършенстване на сегашната тахографска 

система и че предпочитаните от Комисията решения, а именно съчетанието на пакет от

технически мерки, които водят до създаването на нов тахограф, с пакет от мерки за 

подобряване на системата, които не са с технически характер, отиват отвъд този 

подход.

Що се отнася до анализа на въздействието, изготвен от Комисията, някои делегации 

считат, че определени ползи от предложението са надценени. Някои държави-членки 

биха желали анализът на разходите и ползите да бъде по-подробен и да бъде включен 

анализ по предлагана мярка. Освен това беше счетено, че е необходим и подробен 

анализ на въздействието от изпълнението на тези мерки върху дружествата, 

осъществяващи автомобилен транспорт, и върху държавите-членки.

III. Въпроси за ориентационния дебат

По време на ориентационния дебат в Съвета на 6 октомври 2011 г. министрите ще 

бъдат приканени да разгледат следните въпроси, предложени от председателството:

1) Как оценявате функционирането на сегашната тахографска система и какви 

проблеми, свързани с контролните уреди за регистриране на данните за 

движението, се срещат във Вашата страна?

2) Съгласни ли сте, че е необходимо ново усъвършенстване на тахографската 

система, което да даде възможност за по-добро спазване на социалните правила, 

свързани с автомобилния транспорт, и кои от предложенията на Комисията в 

новия проект за регламент относно тахографа считате за подходящи в това 

отношение?
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IV. Заключение

Комитетът на постоянните представители се приканва да одобри въпросите в раздел ІІІ, 

а министрите се приканват по време на Съвета по транспорт, телекомуникации и 

енергетика на 6 октомври 2011 г. да съсредоточат изказванията си върху тези въпроси.

_________________


