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– Dezbatere de orientare

I. Introducere

1. La 19 iulie 2011, Comisia a prezentat propunerea de regulament al Parlamentului European și 

al Consiliului de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 privind aparatura de 

înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al 

Parlamentului European și al Consiliului. 
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2. Această propunere modifică Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului în vederea 

îmbunătățirii sistemului de tahografe. Principalele sale obiective sunt îmbunătățirea aplicării 

normelor sociale și reducerea sarcinii administrative generate de utilizarea sistemului de 

tahografe. În final, prin această propunere, Comisia urmărește să asigure o mai bună 

respectare a normelor referitoare la timpul de conducere și la perioadele de repaus de către 

conducătorii auto profesioniști din domeniul transportului rutier și să contribuie la 

îmbunătățirea siguranței rutiere, a condițiilor de lucru ale conducătorilor auto și a concurenței 

loiale între întreprinderile de transport rutier.  

3. Comunicarea Comisiei intitulată „Tahograful digital: Foaia de parcurs a activităților viitoare” 

însoțește propunerea sus-menționată și a fost transmisă în paralel Parlamentului European și 

Consiliului. Comunicarea evidențiază celelalte acțiuni care se impun pentru ca măsurile 

propunerii să devină pe deplin eficiente sau în completarea acestora.   

4. Grupul de lucru pentru transport terestru a analizat propunerea privind aparatura de 

înregistrare în cadrul reuniunilor din 9 și din 16 septembrie 2011.

II. Discuție privind evaluarea de impact a Comisiei

Comisia a prezentat o evaluare de impact (13195/11 ADD 2) cu privire la propunerea sus-

menționată. Grupul de lucru pentru transport terestru a analizat respectiva evaluare de impact 

în cadrul reuniunii sale din 9 septembrie 2011.

În ceea ce privește identificarea problemei, unele delegații împărtășesc opinia Comisia privind 

necesitatea de a se soluționa vulnerabilitatea sistemului de tahografe la fraudă și de a se 

optimiza utilizarea sistemului printr-o și mai mare reducere a sarcinii administrative a 

diferitelor părți implicate. 
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În ceea ce privește gama de opțiuni, unele delegații au semnalat că principalul obiectiv al 

propunerii în cauză ar trebui să fie simpla îmbunătățire a sistemului actual de tahografe și că 

opțiunile preferate ale Comisiei, și anume îmbinarea unui pachet tehnic menit să conducă la 

un nou tahograf cu un pachet de măsuri non-tehnice menite să îmbunătățească sistemul, 

depășesc această abordare. 

Cât despre evaluarea de impact a Comisiei, unele delegații consideră că se supraestimează 

câteva dintre avantajele propunerii. Unele state membre ar prefera o analiză mai detaliată a 

costurilor față de beneficii, inclusiv o analiză pentru fiecare măsură propusă în parte. De 

asemenea, s-a considerat că este necesar să se efectueze o analiză detaliată a impactului 

punerii în aplicare a acestor măsuri asupra întreprinderilor de transport rutier și a statelor 

membre. 

III. Întrebări pentru dezbaterea de orientare

În timpul dezbaterii de orientare a Consiliului din 6 octombrie 2011, miniștrii vor fi invitați să 

reflecteze asupra următoarelor întrebări propuse de Președinție:

1) Cum evaluați funcționarea actualului sistem de tahografe și cu ce fel de probleme legate 

de aparatura de înregistrare vă confruntați în țara dumneavoastră? 

2) Sunteți de acord că se impun îmbunătățiri suplimentare ale sistemului de tahografe 

pentru a se permite o mai bună aplicare a normelor sociale legate de transportul rutier? 

Pe care dintre propunerile făcute de Comisie în noul proiect de regulament privind 

tahograful le considerați adecvate în această privință?
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IV. Concluzie

Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să aprobe întrebările din cadrul secțiunii 

III, iar miniștrii sunt invitați să își axeze intervențiile din cursul Consiliului TTE din 6 

octombrie 2011 pe aceleași întrebări. 

_________________


