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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1196/2009 af Ulrich Stietz, tysk statsborger, om den obligatoriske 
montering af en digital fartskriver i last- og varevogne på under 7 t

1. Sammendrag

Andrageren oplyser, at der er pligt til at montere en fartskriver i køretøjer med en totalvægt på 
under 7 t (forordning 3821/85). Andrageren har en melfabrik og leverer mel til kunder inden 
for en omkreds af ca. 30 km fra sin virksomhed. Lange køretider kommer i hans tilfælde 
således ikke på tale. Andrageren har to køretøjer på mindre end 7 t, der anvendes både af ham 
selv og af en medarbejder. I medfør af reglerne er såvel andrageren som hans medarbejder 
forpligtet til at medbringe bilregistreringskortet, fartskiverne fra de forudgående 28 dage 
sammen med specielle formularer for dage, hvor de ikke har kørt, i den bil, som de på det 
givne tidspunkt benytter. Andrageren anmoder Europa-Parlamentet om at undersøge, om 
undtagelsesbestemmelserne ikke skulle kunne udvides, sådan som det er tilfældet ved 
transport af mælk, forordning 3820/85, paragraf 4 (13).

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 1. december 2009). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. februar 2010.

"Andragendet

Ifølge Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport 
kræves der montering af kontrolapparat i køretøjer, der falder ind under forordning (EF) nr. 
561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport. Køretøjer, 
der er registreret første gang efter 1. maj 2006, skal være udstyret med en digital fartskriver.
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Andrageren anmoder om en undtagelse fra forordning (EF) nr. 561/2006 for de tunge 
godskøretøjer på under 7 t, der anvendes i hans virksomhed, en melfabrik, til transport af mel
til kunderne inden for en omkreds af 30 km.

Kommissionens bemærkninger til andragendet

"I forordning (EF) nr. 561/2006 er der fastlagt regler for den maksimale køretid og de 
minimale hvileperioder for professionelle chauffører. Forordningen rummer en række 
undtagelser for køretøjer, der anvendes til bestemte transportopgaver. Yderligere kan 
medlemsstaterne indrømme visse undtagelser, der er nærmere defineret i forordningen.
Europa-Parlamentet og Rådet har grundigt drøftet og nøje overvejet listen over mulige 
undtagelser, før de vedtog forordning (EF) nr. 561/2006. Da typen af transportopgaver, der 
udføres af andrageren, ikke er undtaget ifølge listen, ville enhver ændring heri anfægte det 
kompromis, der blev nået efter lange forhandlinger, og ville kræve en ændring af 
forordningen, som Parlamentet og Rådet skulle vedtage.

Kommissionens tjenestegrene overvejer i øjeblikket muligheden af at gennemgå Rådets 
forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet. I konsekvensanalysen til denne 
gennemgang vil Kommissionen også analysere, om anvendelsesområdet for Rådets 
forordning (EØF) nr. 3821/85 er hensigtsmæssigt set i lyset af målsætningerne i forordning 
(EF) nr. 561/2006, og om det er muligt at overvåge anvendelsen af bestemmelserne i den.
  
Konklusion

Da listen over undtagelser har været led i et nyligt indgået kompromis mellem Parlamentet og 
Rådet, forekommer det ikke hensigtsmæssigt at overveje en ændring ved at foreslå ændringer 
til forordning (EF) nr. 561/2006.

I forbindelse med konsekvensanalysen til gennemgangen af Rådets forordning (EØF) nr. 
3821/85 om kontrolapparatet vil Kommissionen analysere, om denne forordnings 
anvendelsesområde er hensigtsmæssigt. Hvis Kommissionen forelægger et forslag, vil 
Parlamentet få lejlighed til at undersøge det i 2011."


