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Dalykas: Pasirengimas 2011 m. spalio 6 d. Tarybos (Transportas, telekomunikacijos ir 
energetika) posėdžiui
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto 
priemonėse naudojamų tachografų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 561/2006
– Politiniai debatai

I. Įvadas

1. 2011 m. liepos 19 d. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių 

transporto priemonėse naudojamų tachografų ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 561/2006. 
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2. Šiuo pasiūlymu iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 siekiant pagerinti 

tachografų sistemą. Jo pagrindiniai tikslai – užtikrinti geresnį socialinių reikalavimų vykdymą 

ir sumažinti su tachografų sistemos naudojimu susijusią administracinę naštą. Galiausiai šiuo 

pasiūlymu Komisija ketina užtikrinti, kad profesionalūs kelių eismo transporto priemonių 

vairuotojai geriau laikytųsi vairavimo trukmės ir poilsio laikotarpių taisyklių, siekia pagerinti 

kelių eismo saugą bei vairuotojų darbo sąlygas ir užtikrinti sąžiningą kelių transporto 

bendrovių konkurenciją

3. Prie minėto pasiūlymo pridedamas Komisijos komunikatas „Skaitmeninis tachografas –

būsimos veiklos gairės“, kuris tuo pačiu metu buvo pateiktas Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Šiame komunikate išdėstomi kiti veiksmai, kurių reikia, kad pasiūlyme numatytos priemonės 

būtų visapusiškai veiksmingos arba jas papildytų. 

4. Sausumos transporto darbo grupė pasiūlymą dėl tachografų svarstė dviejuose posėdžiuose –

2011 m. rugsėjo 9 d. ir 16 d.

II. Diskusija dėl Komisijos atlikto poveikio vertinimo

Komisija pateikė pirmiau nurodyto pasiūlymo poveikio vertinimo santrauką 

(dok. 13195/11 ADD 2). Sausumos transporto darbo grupė išnagrinėjo šią poveikio vertinimo 

santrauką 2011 m. rugsėjo 9 d. posėdyje.

Kalbant apie nustatytas problemas, kai kurios delegacijos pritaria Komisijai, kai reikia spręsti 

tachografų sistemos neatsparumo klastojimui problemą ir optimizuoti sistemos naudojimą, dar 

labiau sumažinant su šios sistemos naudojimu susijusią įvairiems suinteresuotiesiems 

subjektams tenkančią administracinę naštą.
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Dėl variantų kai kurios delegacijos nurodė, kad pagrindinis šio pasiūlymo tikslas turėtų būti 

paprastas dabartinės tachografų sistemos patobulinimas, ir kad variantai, kuriems Komisija 

teikia pirmenybę, t. y. techninių priemonių rinkinys, skirtas naujo tipo tachografo prietaiso 

sukūrimui, derinant šį rinkinį su sistemos tobulinimo netechninio pobūdžio priemonėmis, 

reiškia daugiau, nei paprastas patobulinimas.

Kalbant apie Komisijos atliktą poveikio analizę, kai kurios delegacijos laikosi nuomonės, kad 

kai kurie iš pasiūlymo privalumų yra pervertinti. Kai kurios valstybės narės pageidautų 

išsamesnės ekonominės naudos analizės, įskaitant kiekvienos iš pasiūlytų priemonių analizę.

Be to, buvo pareikšta nuomonė, kad būtina atlikti šių priemonių įgyvendinimo poveikio kelių 

transporto bendrovėms ir valstybėms narėms išsamią analizę.

III. Klausimai politiniams debatams

2011 m. spalio 6 d. Tarybos posėdyje įvyksiančiuose politiniuose debatuose ministrų bus 

paprašyta apsvarstyti šiuos pirmininkaujančios valstybės narės pasiūlytus klausimus:

1) Kaip vertinate dabartinės tachografų sistemos veikimą ir su kokiomis problemomis, 

susijusiomis su tachografais, susiduriama jūsų šalyje?

2) Ar pritariate tam, kad reikia labiau patobulinti tachografų sistemą siekiant užtikrinti 

geresnį socialinių reikalavimų, susijusių su kelių transportu, vykdymą, ir kokie 

Komisijos pasiūlymai, pateikti naujajame reglamento dėl tachografų projekte, jūsų 

nuomone, šiuo požiūriu yra tikslingi?
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IV. Išvada

Nuolatinių atstovų komiteto prašoma patvirtinti III dalyje pateiktus klausimus, o ministrų

prašoma 2011 m. spalio 6 d. Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje 

daugiausia dėmesio skirti šiems klausimams.

_________________


