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ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ БЕЛЕЖКА 
От: Генералния секретариат 
До: Корепер/ Съвета 
№ предх. док.: 12870/12 TRANS 254 CODEC 1968 
№ предл. Ком.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274  
Относно: Подготовка за заседанието на Съвета (Транспорт, телекомуникации и 

енергетика) на 29 октомври 2012 г. 
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните 
уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт 
и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета („Тахограф“) (ЗА)  
— Политическо споразумение 

 
 

 

Приложено се изпраща на делегациите изявление на Комисията по посочения по-горе 

въпрос, което да бъде отразено в протокола от заседанието на Съвета. 

 

 

__________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Изявление на Комисията 

 

„Комисията смята, че политическото споразумение не дава достатъчно гаранции за 

предотвратяване на измами и злоупотреби с тахографската система, тъй като:  

 

- срокът, предвиден за въвеждането на „интелигентните тахографи“, е твърде късен 

в сравнение с първоначалното предложение на Комисията (в членове 4, 5 и 6); 

 

- Съветът заличи член 27 относно обединяването на картите на водача, без да 

предложи алтернативи в дългосрочен план за персонализиране на картите и 

намаляване на риска от злоупотреба с тях; 

 

-  във въведения от Съвета нов член 21, параграф 7а се разрешава издаването на 

карти на водачи, които живеят на територията на държави членки, където 

Договорите не се прилагат, без достатъчни правни гаранции, че тези водачи ще 

спазват регламента. 

 

Тези слаби страни подкопават една от основните цели на първоначалното предложение на 

Комисията, а именно да се повиши сигурността на тахографската система и да се намали 

броят на измамите.  

 

Комисията призовава Съвета и Европейския парламент да обсъдят допълнително 

споменатите по-горе въпроси и да намерят подходящи решения по време на следващите 

етапи на обикновената законодателна процедура.“ 

 

 

 

_________________ 


