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Subiect: Pregătirea reuniunii Consiliului (Transporturi, Telecomunicații și Energie) din 
29 octombrie 2012 
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura 
de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului („tahograful”) (AL) 
- Acord politic 

 
 

 

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor o declarație a Comisiei referitoare la subiectul  

sus-menționat, care urmează să fie consemnată în procesul-verbal al Consiliului. 

 

 

__________________ 
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ANEXĂ 

Declarația Comisiei 

 

„Comisia consideră că acordul politic nu oferă garanții suficiente pentru a preveni frauda și 

utilizarea necorespunzătoare a sistemului tahograf, dat fiind că:   

 

- Introducerea «tahografelor inteligente» este prevăzută prea târziu față de data menționată 

în propunerea inițială a Comisiei (la articolele 4, 5 și 6); 

 

- Consiliul a eliminat articolul 27 privind fuzionarea cardurilor conducătorilor auto fără să 

ofere alternative pe termen lung pentru personalizarea cardurilor și reducerea utilizării 

necorespunzătoare a acestora; 

 

-  Alineatul (7a) nou de la articolul 21, introdus de Consiliu, permite eliberarea de carduri 

conducătorilor auto care își au reședința pe teritorii ale statelor membre în cazul cărora 

nu se aplică dispozițiile tratatelor,  fără garanții legale suficiente ale respectării 

regulamentului de către acești conducători. 

 

Aceste neajunsuri aduc atingere unuia dintre principalele obiectivele ale propunerii inițiale a 

Comisiei, și anume de a crește securitatea sistemului tahograf și de a reduce numărul fraudelor.  

 

Comisia invită Consiliul și Parlamentul European să discute în continuare chestiunile sus-

menționate și să găsească soluții adecvate în etapele următoare ale procedurii legislative ordinare.” 

 

 

 

_________________ 

 
 

 


