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Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta 
(EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in 
spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta
– orientacijska razprava

I. Uvod

1. Komisija je 19. julija 2011 predstavila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 

spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem 

prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta. 
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2. Predlog spreminja Uredbo Sveta (EGS) št. 3821/85 s ciljem izboljšanja tahografskega 

sistema. Glavni namen je izboljšanje uveljavljanja socialnih predpisov in zmanjšanje upravne 

obremenitve zaradi uporabe tahografskega sistema. Kot končni cilj želi Komisija s tem 

predlogom zagotoviti, da bodo poklicni cestni prevozniki bolj upoštevali predpise o času 

vožnje in počitku, ter prispevati k večji varnosti na cesti, boljšim delovnim pogojem za 

prevoznike in lojalni konkurenci med podjetji v dejavnosti cestnega prometa.

3. Komisija je o predlogu izdala tudi sporočilo "Digitalni tahograf: Načrt za prihodnje 

dejavnosti", ki ga je sočasno s predlogom poslala Evropskemu parlamentu in Svetu. V njem 

so predstavljeni drugi potrebni ukrepi, s katerimi bo zagotovljena popolna učinkovitost 

predloga ali pa bodo dopolnjevali ukrepe iz predloga. 

4. Delovna skupina za kopenski promet je predlog o tahografu (nadzorni napravi) obravnavala 

na dveh sejah: 9. in 16. septembra 2011.

II Razprava o oceni učinka, ki jo je pripravila Komisija

Komisija je predstavila oceno učinka (13195/11 ADD 2) o navedenem predlogu. Delovna 

skupina za kopenski promet je oceno učinka preučila na seji 9. septembra 2011.

Pri opredeljevanju težav se nekatere delegacije strinjajo z mnenjem Komisije, da bi bilo treba 

odpraviti možnosti za goljufije, ki jih tahograf še vedno dopušča, ter optimizirati uporabo 

sistema z nadaljnjim zmanjšanjem upravne obremenitve za različne udeležence.
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Glede obsega možnosti so nekatere delegacije opozorile, da bi moral biti glavni namen 

predloga preprosto izboljšanje sedanjega tahografskega sistema ter da možnosti, za katere se 

zavzema Komisija – kombinacija tehničnega svežnja, s katerim bi vzpostavili nov tahograf, in 

svežnja netehničnih ukrepov za izboljšanje sistema –, presegajo ta pristop.

Glede analize učinka, ki jo je opravila Komisija, nekaj delegacij meni, da so nekatere koristi, 

ki naj bi jih prinesel predlog, precenjene. Nekatere države članice menijo, da bi bilo treba 

narediti podrobnejšo analizo stroškov in koristi, tudi za vsak predlagani ukrep. Potrebna bi 

bila tudi podrobna analiza posledic izvajanja teh ukrepov za podjetja v dejavnosti cestnega 

prometa in države članice.

III. Vprašanja za orientacijsko razpravo

Ministri naj bi na orientacijski razpravi Sveta 6. oktobra 2011 obravnavali naslednja 

vprašanja, ki jih predlaga predsedstvo:

1) Kako ocenjujete delovanje sedanjega tahografskega sistema in kakšne težave s 

tahografom (nadzorno napravo) opažate v vaši državi?

2) Ali se strinjate, da so nadaljnje izboljšave tahografskega sistema potrebne za boljše 

uveljavljanje socialnih predpisov, povezanih s cestnim prometom, in kateri predlogi 

Komisije iz novega osnutka uredbe o tahografu so po vašem mnenju za to ustrezni? 
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IV. Zaključek

Odbor stalnih predstavnikov naj odobri vprašanja iz oddelka III, ministri pa naj na seji Sveta 

PTE 6. oktobra 2011 svoje razprave osredotočijo na ta vprašanja.

________________________


