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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

19.2.2010

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1196/2009, внесена от Ulrich Stietz, с германско гражданство, 
относно задължителното монтиране на дигитален тахограф в товарни 
превозни средства с общо тегло по-малко от 7 тона

1. Резюме на петицията

 Вносителят посочва, че е задължително да се монтират тахографи в превозни средства 
с общо тегло по-малко от седем тона (Регламент (ЕИО) № 3821/85). Вносителят има 
мелница и доставя брашно на клиентите си в радиус до около 30 километра от 
мелницата му, така че в неговия случай няма дълги часове на пътуване. Той има два 
камиона, които той и негов служител управляват, като и двата тежат по-малко от седем 
тона. Съгласно правилата, както за него, така и за служителя му е задължително, докато 
управляват камионите, да носят със себе си документите на превозното средство, 
тахографските листове от последните 28 дни и специални формуляри за дните, през 
които превозните средства не са били използвани. Вносителят моли Европейския 
парламент да разгледа възможности за разширяване на изключенията, както е 
направено с превоза на мляко съгласно член 4, параграф 13 от Регламент (ЕИО) № 
3820/85.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 1 декември 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 19 февруари 2010 г.

Петицията
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Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на 
данните за движението при автомобилен транспорт изисква инсталиране на контролни 
уреди за регистриране на данните за движението в превозни средства, които попадат в 
приложното поле на Регламент (ЕО) № 561/2006 за хармонизиране на някои разпоредби 
от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт. Превозни 
средства, които са регистрирани за първи път след 1 май 2006 г., трябва да бъдат 
оборудвани с дигитален тахограф.

Вносителят на петицията моли за изключение от Регламент (ЕО) № 561/2006 за 
превозни средства за превоз на тежки товари с тегло, ненадвишаващо 7 тона, 
използвани от неговото предприятие, мелница, за транспорта на брашно до клиенти в 
радиус от 30 км.

Коментари на Комисията относно петицията

Регламент (ЕО) № 561/2006 урежда максималното време за управление и минималните 
периоди на почивка за професионални водачи. Регламентът предвижда редица 
изключения за превозни средства, използвани за специфични транспортни дейности. 
Също така, държавите-членки могат да разрешават определени изключения съгласно 
посоченото в Регламента. Европейският парламент и Съветът старателно са обсъдили и 
внимателно са разгледали списъка от възможни изключения преди приемането на 
Регламент (ЕО) № 561/2006. Тъй като видът на транспортната дейност, извършван от 
вносителя на петицията, не е освободен от действието на Регламента, всяка промяна в 
списъка с изключенията би поставила под въпрос компромиса, постигнат след дълги 
преговори, и би изискала изготвянето на изменение на Регламента, което ще трябва да 
бъде одобрено от Парламента и Съвета.

Службите на Комисията понастоящем обмислят възможността да преразгледат 
Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на 
данните за движението. В оценката за въздействие за това преразглеждане, Комисията 
също така ще анализира целесъобразността на приложното поле на Регламент (ЕИО) № 
3821/85 на Съвета във връзка с целите на Регламент (ЕО) № 561/2006 и способността за 
контрол на прилагането на разпоредбите.
  

Заключение

Тъй като списъкът с изключения е част от скорошен компромис, постигнат между 
Парламента и Съвета, обсъждането на промени посредством предлагане на изменения 
на Регламент (ЕО) № 561/2006 не изглежда подходящо.

В рамките на оценката на въздействието относно преразглеждането на Регламент 
(ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за 
движението, Комисията ще анализира целесъобразността на приложното поле на този 
регламент. Ако Комисията представи предложение, Парламентът ще има възможността 
да го разгледа през 2011 г.


