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ADENDA À NOTA 
de: Secretariado-Geral 
para: Coreper/Conselho 
n.º doc. ant.: 12870/12 TRANS 254 CODEC 1968 
n.º prop. Com.: 13195/11 TRANS 222 CODEC 1274  
Assunto: Preparação da reunião do Conselho (Transportes, Telecomunicações e Energia) 

de 29 de outubro de 2012 
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 
("Tacógrafo") (AL) 
– Acordo político 

 
 

 

Junto se envia, à atenção das delegações, uma declaração da Comissão sobre o assunto em epígrafe, 

a exarar na ata do Conselho. 

 

 

__________________ 

 



 
13725/12 ADD 1  vlc/MAM/jv 2 
ANEXO DG E 2 A  PT 

ANEXO 

Declaração da Comissão 

 

"A Comissão considera que o acordo político não oferece garantias suficientes para prevenir a 

fraude e o uso indevido do sistema tacográfico, uma vez que: 

 

– a data prevista para a introdução dos "tacógrafos inteligentes" é demasiado tardia, em 

comparação com o que fora inicialmente proposto pela Comissão (artigos 4.º, 5.º e 6.º); 

 

– o Conselho suprimiu o artigo 27.º sobre a integração dos cartões de condutor nas cartas 

de condução, sem oferecer alternativas a longo prazo para a personalização dos cartões 

e a redução do seu uso indevido; 

 

– o novo artigo 21.º (n.º 7-A), introduzido pelo Conselho, permite a emissão de cartões a 

condutores com residência em partes do território dos Estados-Membros onde os 

Tratados não são aplicáveis sem prever garantias jurídicas suficientes de que esses 

mesmos condutores respeitarão o disposto no regulamento. 

 

Estas insuficiências comprometem um dos principais objetivos da proposta inicial da Comissão, que 

era o de aumentar a segurança do sistema tacográfico e reduzir o número de fraudes.  

 

A Comissão insta o Conselho e o Parlamento Europeu a analisarem melhor as questões acima 

expostas e a encontrarem soluções adequadas durante as próximas fases do processo legislativo 

ordinário." 

 

 

_________________ 

 


