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Predmet: Príprava zasadnutia Rady (doprava, telekomunikácie a energetika), ktoré 

sa bude konať 6. októbra 2011
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave 
a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006
– diskusia o smerovaní

I. Úvod

1. Komisia 19. júla 2011 predložila návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave 

a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006. 
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2. Uvedeným návrhom sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 s cieľom zlepšiť 

systém tachografov. Hlavným cieľom návrhu je lepšie uplatňovanie predpisov v sociálnej 

oblasti a zníženie administratívnej záťaže vyplývajúcej z využívania systému tachografov. 

Komisia chce týmto návrhom zabezpečiť lepšie dodržiavanie pravidiel o dobe jazdy a dobách 

odpočinku profesionálnych vodičov cestnej dopravy a prispieť k zvýšeniu bezpečnosti cestnej 

dopravy, k zlepšeniu pracovných podmienok vodičov a k spravodlivej hospodárskej súťaži 

medzi podnikmi cestnej dopravy. 

3. Uvedený návrh dopĺňa oznámenie Komisie s názvom Digitálny tachograf: plán budúcich 

činností, ktoré bolo doručené súčasne Európskemu parlamentu a Rade. V tomto oznámení sa 

uvádzajú ďalšie potrebné kroky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie celkovej účinnosti 

opatrení uvedených v návrhu, alebo kroky, ktoré ich dopĺňajú. 

4. Pracovná skupina pre pozemnú dopravu preskúmala návrh o záznamovom zariadení na dvoch 

zasadnutiach: 9. a 16. septembra 2011.

II. Diskusia o posúdení vplyvu Komisiou

Komisia predložila posúdenie vplyvu (13195/11 ADD 2) k uvedenému návrhu. Pracovná 

skupina pre pozemnú dopravu preskúmala uvedené posúdenie na svojom zasadnutí 

9. septembra 2011.

Čo sa týka identifikácie problému, niektoré delegácie majú rovnaký názor ako Komisia, 

pokiaľ ide o potrebu riešiť zraniteľnosť systému tachografov voči podvodom a optimalizovať 

využívanie systému ďalším znižovaním administratívnej záťaže rôznych zainteresovaných 

strán.
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Čo sa týka spektra možností, niektoré delegácie poukázali na to, že hlavným cieľom 

uvedeného návrhu by jednoducho malo byť zlepšenie súčasného systému tachografov a že 

možnosti, ktoré uprednostňuje Komisia – kombinácia technického balíka, ktorý by viedol 

k novému tachografu, s balíkom netechnických opatrení zameraných na zlepšenie systému –

prekračuje hranice tohto prístupu.

Čo sa týka analýzy vplyvu zo strany Komisie, niektoré delegácie sa domnievajú, že určité 

z výhod tohto návrhu sa preceňujú. Niektoré členské štáty prejavili záujem o podrobnejšiu 

analýzu nákladov a výhod vrátane analýzy jednotlivých navrhovaných opatrení. Okrem toho 

považujú za potrebnú aj podrobnú analýzu vplyvu realizácie týchto opatrení na podniky 

cestnej dopravy a členské štáty.

III. Otázky do diskusie o smerovaní

Počas diskusie Rady o smerovaní, ktorá sa uskutoční 6. októbra 2011, budú ministri vyzvaní, 

aby sa zaoberali nasledujúcimi otázkami predsedníctva:

1) Ako hodnotíte fungovanie súčasného systému tachografov a s akými problémami sa 

stretávate vo Vašej krajine v súvislosti so záznamovým zariadením?

2) Súhlasíte s tým, že je potrebné zlepšiť systém tachografov, aby sa dosiahlo lepšie 

uplatňovanie predpisov v sociálnej oblasti týkajúcich sa cestnej dopravy, a ktoré 

z návrhov Komisie v novom návrhu nariadenia o tachografoch považujete v tejto 

súvislosti za primerané?
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IV. Záver

Výbor stálych predstaviteľov sa vyzýva, aby schválil otázky v časti III, a ministri sa vyzývajú, 

aby sa na tieto otázky zamerali vo svojich príspevkoch na zasadnutí Rady pre dopravu, 

telekomunikácie a energetiku 6. októbra 2011.

_________________


