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CODEC 1489

RELATÓRIO
de: Secretariado-Geral
para: COREPER/Conselho
n.º prop. Com: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274
Assunto: Preparação da reunião do Conselho (Transportes, Telecomunicações e 

Energia) de 6 de Outubro de 2011
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o 
Regulamento (CEE) n.º 3821/85 do Conselho relativo à introdução de um 
aparelho de controlo no domínio dos transportes rodoviários e o 
Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho
– Debate de orientação

I. Introdução

1. Em 19 de Julho de 2011, a Comissão apresentou a proposta de regulamento do Parlamento 

Europeu e do Conselho que altera o Regulamento (CEE) n.º 3821/85 do Conselho relativo à 

introdução de um aparelho de controlo no domínio dos transportes rodoviários e o 

Regulamento (CE) n.º 561/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho. 
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2. A proposta visa alterar o Regulamento (CEE) n.º 3821/85 do Conselho, com vista a melhorar 

o sistema tacográfico. Tem por principais objectivos uma aplicação mais eficaz das regras 

sociais e a redução dos encargos administrativos resultantes da utilização do sistema 

tacográfico. Com esta proposta, a Comissão deseja garantir um melhor cumprimento das 

regras sobre o tempo de condução e os períodos de repouso por parte dos condutores 

profissionais, e contribuir para melhorar a segurança rodoviária, as condições de trabalho dos 

condutores e a concorrência leal entre as empresas de transportes rodoviários.  

3. A comunicação da Comissão "Tacógrafo digital: roteiro das futuras actividades" acompanha a 

proposta em epígrafe e foi transmitida em paralelo ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

Esta Comunicação descreve as outras acções necessárias para que as medidas apresentadas na 

proposta sejam plenamente eficazes ou para as complementar. 

4. O Grupo dos Transportes Terrestres analisou a proposta relativa à introdução de um aparelho 

de controlo em duas reuniões: 9 e 16 de Setembro de 2011.

II. Debate sobre a avaliação de impacto da Comissão

A Comissão apresentou uma avaliação de impacto (doc. 13195/11 ADD 2) sobre a proposta 

em epígrafe. O Grupo dos Transportes Terrestres analisou essa avaliação de impacto na sua 

reunião de 9 de Setembro de 2011.

Em termos de identificação do problema, algumas delegações partilham a opinião da 

Comissão sobre a necessidade de abordar a vulnerabilidade do sistema tacográfico à fraude e 

de optimizar o uso do sistema através da redução dos encargos administrativos para os 

diferentes intervenientes. 
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Quanto à gama de opções, algumas delegações consideraram que o principal objectivo desta 

proposta deveria ser o simples melhoramento do actual sistema tacográfico e que as opções 

favorecidas pela Comissão – a combinação de um pacote técnico conducente a um novo 

tacógrafo com um pacote de medidas não técnicas destinadas a melhorar o sistema –

ultrapassam esta abordagem. 

No que diz respeito à análise de impacto da Comissão, algumas delegações consideram que 

vários dos benefícios da proposta são sobrestimados. Alguns Estados-Membros desejariam 

dispor de uma análise custo-benefício mais pormenorizada, incluindo uma análise por cada 

medida proposta. Foi ainda considerada necessária uma análise pormenorizada do impacto da 

implementação destas medidas nas empresas de transporte rodoviário e nos Estados-

-Membros. 

III. Questões para o debate de orientação

Durante o debate de orientação em 6 de Outubro de 2011, os Ministros serão convidados a 

analisar as seguintes questões sugeridas pela Presidência:

1) Qual é a sua avaliação do funcionamento do actual sistema tacográfico e quais os tipos 

de problemas que se apresentam no seu país relativamente ao equipamento de controlo? 

2) Concorda com a necessidade de novos melhoramentos do sistema tacográfico para 

permitir uma aplicação mais eficaz das regras sociais relacionadas com o transporte 

rodoviário, e quais são as propostas apresentadas pela Comissão no novo projecto de 

regulamento que considera apropriadas para este efeito?
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IV. Conclusão

Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a homologar as questões enunciadas na 

secção III e convidam-se os Ministros a centrar nestas questões as suas intervenções durante o 

Conselho (TTE) de 6 de Outubro de 2011. 


