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Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady 
(EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
– politická rozprava

I. Úvod

1. Dne 19. července 2011 předložila Komise návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006.
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2. Tímto návrhem se mění nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 za účelem zlepšení systému 

tachografů. Jeho hlavním cílem je lepší prosazování předpisů v sociální oblasti a snížení 

administrativní zátěže vyplývající z používání systému tachografů. Konečným cílem, který 

Komise prostřednictvím tohoto návrhu sleduje, je zajistit, aby profesionální řidiči silniční 

dopravy lépe dodržovali pravidla týkající se doby řízení a doby odpočinku, a přispět ke 

zlepšování bezpečnosti silničního provozu, pracovních podmínek řidičů a spravedlivé 

hospodářské soutěže mezi autodopravci.

3. Výše uvedený návrh je doplněn sdělením Komise s názvem „Digitální tachograf: Plán 

budoucích činností“, které bylo souběžně s návrhem předáno Evropskému parlamentu a Radě. 

V tomto sdělení jsou nastíněny zbývající kroky, které jsou zapotřebí pro zajištění plné 

účinnosti opatření uvedených v návrhu či k jejich doplnění.

4. Pracovní skupina pro pozemní dopravu se návrhem o záznamovém zařízení zabývala na dvou 

zasedáních: ve dnech 9. a 16. září 2011.

II. Jednání o posouzení dopadu vypracovaném Komisí

Komise předložila posouzení dopadu (dokument 13195/11 ADD 2) týkající se výše 

uvedeného návrhu. Pracovní skupina pro pozemní dopravu toto posouzení dopadu projednala 

na zasedání dne 9. září 2011.

Pokud jde o identifikaci problémů, některé delegace sdílejí názor Komise, že je zapotřebí řešit 

otázku zranitelnosti systému tachografů vůči podvodům a optimalizovat využívání tohoto 

systému dalším snižováním administrativní zátěže kladené na jednotlivé zainteresované 

strany.
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Pokud jde o škálu možností, některé delegace poukázaly na to, že hlavním cílem tohoto 

návrhu by mělo být prosté zlepšení stávajícího systému tachografů a že Komisí 

upřednostňované možnosti – kombinace technického balíčku, jenž by znamenal zavedení 

nových tachografů, a balíčku netechnických opatření určených ke zlepšení systému – jdou nad 

rámec tohoto přístupu.

Pokud jde o analýzu dopadu vypracovanou Komisí, několik delegací se domnívá, že některé 

z přínosů návrhu jsou přeceněny. Některé členské státy by si přály, aby byla vypracována 

podrobnější analýza nákladů a přínosů, včetně analýzy týkající se jednotlivých navrhovaných 

opatření. Za nezbytnou byla dále označena podrobná analýza dopadu provádění těchto 

opatření na autodopravce a členské státy. 

III. Otázky pro politickou rozpravu

Během politické rozpravy v Radě dne 6. října 2011 budou ministři vyzváni, aby zvážili tyto 

otázky navržené předsednictvím:

1) Jak hodnotíte fungování stávajícího systémů tachografů a k jakému druhu problémů 

souvisejících se záznamovým zařízením ve vaší zemi dochází?

2) Souhlasíte s tím, že pro umožnění lepšího prosazování předpisů v sociální oblasti 

týkajících se silniční dopravy jsou zapotřebí nová zlepšení systému tachografů, a které 

z návrhů, jež Komise v rámci nového návrhu nařízení o tachografech předložila, 

považujete v tomto ohledu za vhodné?
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IV. Závěr

Výbor stálých zástupců se vyzývá, aby potvrdil otázky uvedené v části III, a ministři se 

vyzývají, aby se při svých vystoupeních během zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace 

a energetiku konajícího se dne 6. října 2011 na tyto otázky zaměřili.

_________________


