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SPRAWOZDANIE
Od: Sekretariat Generalny
Do: Coreper/Rada
Nr wniosku 
Kom.:

13195/11 TRANS 222 CODEC 1274

Dotyczy: Przygotowania do posiedzenia Rady (Transport, Telekomunikacja i Energia) 
w dniu 6 października 2011 r.
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń 
rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie (WE) 
nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
– Debata orientacyjna

I. Wprowadzenie

1. W dniu 19 lipca 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 

urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie (WE) 

nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
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2. Wniosek zmienia rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85, aby usprawnić system 

tachografów. Jego główne cele to lepsze egzekwowanie przepisów socjalnych i zmniejszenie 

obciążenia administracyjnego dzięki wykorzystaniu systemu tachografów. Przy pomocy tego 

wniosku Komisja zamierza również zapewnić lepsze przestrzeganie przez zawodowych 

kierowców w transporcie drogowym przepisów dotyczących czasów prowadzenia pojazdu 

i okresów odpoczynku oraz przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa, warunków pracy 

kierowców i uczciwej konkurencji wśród przewoźników drogowych.  

3. Wyżej wymienionemu wnioskowi towarzyszy komunikat Komisji pt. „Tachograf cyfrowy:

mapa drogowa dla dalszych działań”, który został przekazany jednocześnie Parlamentowi 

Europejskiemu i Radzie. W komunikacie tym przedstawiono pozostałe działania niezbędne, 

aby uczynić środki zawarte we wniosku w pełni skutecznymi lub je uzupełnić. 

4. Grupa Robocza ds. Transportu Lądowego przeanalizowała wyżej wymieniony wniosek 

w sprawie urządzeń rejestrujących na dwóch posiedzeniach: w dniu 9 września oraz w dniu 

16 września 2011 r.

II. Dyskusja na temat oceny skutków opracowanej przez Komisję

Komisja przedstawiła ocenę skutków wyżej wymienionego wniosku (13195/11 ADD2).

Grupa Robocza ds. Transportu Lądowego przeanalizowała tę ocenę podczas posiedzenia 

w dniu 9 września 2011 r.

Jeżeli chodzi o określenie problemu, niektóre delegacje zgadzają się z opiniami Komisji na 

temat potrzeby odniesienia się do podatności systemu tachografów na nadużycia i do 

optymalizacji wykorzystania systemu przez dalsze zmniejszanie obciążenia 

administracyjnego różnych zainteresowanych stron.      
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Jeżeli chodzi o zakres opcji,  niektóre delegacje wskazały, że głównym celem obecnego 

wniosku powinno być zwykłe usprawnienie obecnego systemu tachografów i że opcje 

preferowane przez Komisję – powiązanie pakietu technicznego prowadzącego do nowego 

typu tachografu z pakietem środków nietechnicznych usprawniających system – wykraczają 

poza to podejście.    

Jeżeli chodzi o ocenę skutków opracowaną przez Komisję, niektóre delegacje uważają, że 

pewne korzyści płynące z wniosku są przesadzone. Niektóre państwa członkowskie 

chciałyby, aby analiza kosztów i korzyści była bardziej szczegółowa i obejmowała również 

analizę każdego z proponowanych środków. Ponadto uznano za konieczne przeprowadzenie 

szczegółowej analizy wpływu wdrożenia tych środków na przewoźników drogowych i 

państwa członkowskie.

III. Pytania do rozważenia podczas debaty orientacyjnej

Podczas debaty orientacyjnej w Radzie w dniu 6 października 2011 r. ministrowie zostaną 

poproszeni o rozważenie następujących pytań zaproponowanych przez prezydencję:

1) Jak oceniają Państwo funkcjonowanie obecnego systemu tachografów i jakie rodzaje 

problemów związanych z urządzeniami rejestrującymi występują w Państwa kraju?    

2) Czy zgadzają się Państwo, że aby umożliwić lepsze egzekwowanie przepisów 

socjalnych odnoszących się do transportu drogowego konieczne są nowe usprawnienia 

systemu tachografów i które propozycje wysunięte przez Komisję w nowym projekcie 

rozporządzenia w sprawie tachografów uważają Państwo w związku z tym za 

właściwe? 
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IV. Podsumowanie

Komitet Stałych Przedstawicieli jest proszony o zatwierdzenie pytań zawartych w sekcji III, 

a ministrowie są proszeni o skupienie swoich wystąpień podczas posiedzenia Rady ds. TTE 

w dniu 6 października 2011 r. na tych pytaniach.

_________________


