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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
της: Γενικής Γραμματείας  
προς: την ΕΜΑ / το Συμβούλιο 
αριθ. προηγ. εγγρ.: 12870/12 TRANS 254 CODEC 1968 
αριθ. πρότ. Επιτρ.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274  
Θέμα: Προετοιμασία της συνόδου του Συμβουλίου (Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και 

Ενέργεια) της 29ης Οκτωβρίου 2012 
Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου 
σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Ταχογράφος») (ΝΠ) 
- Πολιτική συμφωνία 

 
 

 

Στο παράρτημα διαβιβάζεται για τις αντιπροσωπίες δήλωση της Επιτροπής σχετικά με το ανωτέρω 

θέμα, η οποία θα προστεθεί στα πρακτικά του Συμβουλίου. 

 

 

__________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

«Η Επιτροπή θεωρεί ότι η πολιτική συμφωνία δεν παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την αποτροπή 

τυχόν απάτης και καταχρηστικής χρήσης του συστήματος των ταχογράφων, δεδομένου ότι:  

 

- η εισαγωγή του «ευφυούς ταχογράφου» προβλέπεται σε πολύ μεταγενέστερη 

ημερομηνία σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής (άρθρα 4, 5 και 6),  

 

- το Συμβούλιο διέγραψε το άρθρο 27 για τη συγχώνευση των καρτών οδηγού χωρίς να 

προβλέπονται μακροπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις για την εξατομίκευση των εν λόγω 

καρτών και τον περιορισμό της καταχρηστικής χρήσης τους, 

 

- το νέο άρθρο 21, παράγραφος 7, στοιχείο α), που εισήγαγε το Συμβούλιο, επιτρέπει την 

έκδοση καρτών σε οδηγούς που διαμένουν σε επικράτειες των κρατών μελών όπου δεν 

εφαρμόζονται οι Συνθήκες, χωρίς να προβλέπονται επαρκείς νομικές εγγυήσεις για την 

τήρηση του κανονισμού από τους συγκεκριμένους οδηγούς. 

 

Οι εν λόγω αδυναμίες υπονομεύουν έναν από τους βασικούς στόχους της αρχικής πρότασης της 

Επιτροπής, ο οποίος συνίσταται στην ενίσχυση της ασφάλειας του συστήματος των ταχογράφων 

και στη μείωση των περιπτώσεων απάτης.  

 

Η Επιτροπή καλεί το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσουν περαιτέρω τα 

προαναφερόμενα θέματα και να εξεύρουν κατάλληλες λύσεις κατά τα επόμενα στάδια της 

συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.» 

 

 

 

_________________ 


