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AGUISÍN A GHABHANN LEIS AN NÓTA 
Ó: An Ardrúnaíocht 
Chuig: Coreper/An Chomhairle 
Uimhir an doic. roimhe seo: 12870/12 TRANS 254 CODEC 1968 
Uimhir an togra ón gCoim.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274  
Ábhar: Ullmhúchán do chruinniú na Comhairle (Iompar, Teileachumarsáid 

agus Fuinneamh) an 29 Deireadh fómhair 2012 
Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus 
ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3821/85 
ón gComhairle maidir le trealamh taifeadta in iompar de bhóthar agus 
lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle ("Tacagraf") (GR) 
- Comhaontú polaitiúil 

 
 

 

Gheobhaidh na toscaireachtaí ráiteas ón gCoimisiún maidir leis an ábhar thuasluaite san 

Iarscríbhinn a ghabhann leis seo. 

 

 

__________________ 
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IARSCRÍBHINN 

Ráiteas ón gCoimisiún 

 

"Measann an Coimisiún nach mbaineann ráthaíochtaí leordhóthanacha leis an gcomhaontú polaitiúil 

chun calaois agus drochúsáid an chórais tacagraif a chomhrac os rud é:  

 

- Go bhfuil an dáta tuartha chun na 'tacagraif chliste' a thabhairt isteach ró-dhéanach 

i gcomparáid leis an mbuntogra ón gCoimisiún (in Airteagail 4, 5 agus 6); 

 

- Gur scrios an Chomhairle Airteagal 27 maidir le cártaí tiománaí a chumasc gan 

roghanna fadtéarmacha eile a thairscint chun na cártaí a phearsantú agus chun míúsáid 

na gcártaí a laghdú; 

 

- Faoi Airteagal 21 (7a) nua a chuir an Chomhairle isteach, go gceadaítear na cártaí a 

eisiúint do thiománaithe a bhfuil cónaí orthu i gcríocha de chuid na mBallstát 

nach bhfuil feidhm ag na Conarthaí iontu, gan ráthaíochtaí leordhóthanacha dlíthiúla 

tugtha go n-urramóidh na tiománaithe sin an Rialachán. 

 

Go mbaintear an bonn de cheann de phríomhaidhmeanna an bhuntogra ón gCoimisiún de bharr na 

laigí sin, arbh é slándáil an chórais tacagraif a mhéadú agus líon na n-eachtraí calaoise a laghdú.  

 

Iarrann an Coimisiún ar an gComhairle agus ar Pharlaimint na hEorpa tuilleadh idirphlé 

a dhéanamh ar na saincheisteanna thuasluaite agus teacht ar réitigh iomchuí le linn na chéad 

chéimeanna eile den ghnáthnós imeachta reachtach." 

 

 

 

_________________ 


