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Betreft: Voorbereiding van de zitting van de Raad (Vervoer, Telecommunicatie en 

Energie) op 6 oktober 2011
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het controleapparaat in 
het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad
– Oriënterend debat

I. Inleiding

1. De Commissie heeft op 19 juli 2011 het voorstel voor een verordening van het Europees 

Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3821/85 betreffende het 

controleapparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van 

het Europees Parlement en de Raad ingediend. 
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2. Dit voorstel wijzigt Verordening (EEG) nr. 3821/85 teneinde het tachograafsysteem te 

verbeteren. Het beoogt vooral een betere handhaving van de sociale voorschriften en een 

vermindering van de administratieve lasten die het gebruik van het tachograafsysteem met 

zich meebrengt. Het uiteindelijke doel van de Commissie met dit voorstel is te bereiken dat 

professionele bestuurders in het wegvervoer de voorschriften inzake rij- en rusttijden beter 

naleven en ertoe bij te dragen om de verkeersveiligheid, de werkomstandigheden van de 

bestuurders en de eerlijke concurrentie tussen bedrijven in het wegvervoer te bevorderen.  

3. De mededeling van de Commissie "Digitale tachograaf: stappenplan voor toekomstige 

activiteiten" is bij bovengenoemd voorstel gevoegd en werd tegelijk daarmee ingediend bij 

het Europees Parlement en de Raad. In de mededeling worden de andere acties uiteengezet die 

vereist zijn om de maatregelen van het voorstel volledig effectief te maken of aan te vullen. 

4. De Groep landtransport heeft het voorstel betreffende het controleapparaat in twee 

vergaderingen besproken: 9 en 16 september 2011.

II. Bespreking van de effectbeoordeling van de Commissie

De Commissie heeft een effectbeoordeling inzake bovengenoemd voorstel ingediend 

(13195/11 ADD 2). De Groep landtransport heeft deze effectbeoordeling op 9 september 2011 

besproken.

Wat het schetsen van de contouren van het probleem betreft, zijn enkele delegaties het met de 

Commissie eens dat iets moet worden gedaan aan de fraudegevoeligheid van het tachograaf-

systeem en dat het gebruik ervan moet worden geoptimaliseerd door de administratieve lasten 

voor de verschillende belanghebbenden verder te verminderen. 
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Wat het aantal opties betreft, wezen sommige delegaties erop dat het hoofddoel van dit 

voorstel eenvoudigweg het verbeteren van het huidige tachograafsysteem moet zijn en dat de 

voorkeuren van de Commissie - een technisch pakket dat leidt tot een nieuwe tachograaf in 

combinatie met een pakket niet-technische maatregelen die het systeem verbeteren - verder 

reiken dan die aanpak.  

Wat de effectbeoordeling door de Commissie  betreft, zijn sommige delegaties van mening 

dat een aantal van de voordelen van het voorstel overschat worden. Sommige lidstaten 

wensen een meer gedetailleerde kosten-batenanalyse, onder meer een analyse per 

voorgestelde maatregel. Voorts werd een gedetailleerde analyse van het effect van de 

uitvoering van deze maatregelen op bedrijven in het wegvervoer en op de lidstaten 

noodzakelijk geacht. 

III. Vragen voor het oriënterend debat

Tijdens het oriënterend debat in de Raad op 6 oktober 2011 zal de ministers worden gevraagd 

zich uit te spreken over de volgende, door het voorzitterschap voorgestelde vragen:

1) Hoe ziet u de werking van het huidige tachograafsysteem en met welk soort problemen 

in verband met de controleapparatuur hebt u in uw land te maken? 

2) Bent u het ermee eens dat nieuwe verbeteringen aan het tachograafsysteem nodig zijn, 

opdat de sociale voorschriften in verband met het wegvervoer beter gehandhaafd 

kunnen worden, en welke van de voorstellen die de Commissie in de nieuwe ontwerp-

verordening over de tachograaf heeft gedaan acht u in dit opzicht geschikt? 
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IV. Conclusie

Het Comité van permanente vertegenwoordigers wordt verzocht de vragen onder III te 

onderschrijven en de ministers wordt verzocht zich tijdens de TTE-Raad op 6 oktober 2011 

op deze vragen te concentreren. 

_________________


