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Tema: Peticija Nr. 1196/2009 dėl privalomo skaitmeninio tachografo įmontavimo 
krovininėse transporto priemonėse, kurių bendra masė mažesnė nei 7 tonos, 
kurią pateikė Vokietijos pilietis Ulrich Stietz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas teigia, kad įmontuoti tachografus privaloma transporto priemonėse, kurių 
bendra masė mažesnė nei 7 tonos (Reglamentas Nr. 3821/85). Peticijos pateikėjas turi miltų 
malūną ir tiekia miltus klientams maždaug 30 km spinduliu aplink savo malūną, todėl ilgai 
trunkančių kelionių jo atveju nebūna. Peticijos pateikėjas turi du sunkvežimius, kurių 
kiekvieno bendra masė mažesnė nei 7 t ir kuriuos naudoja ir jis, ir jo darbuotojas. Pagal 
taisykles ir peticijos pateikėjas, ir jo darbuotojas visada, kai važiuoja šiais sunkvežimiais, 
privalo su savimi turėti transporto priemonės kortelę, paskutinių 28 dienų tachografo korteles, 
taip pat specialius blankus už dienas, kuriomis jie ta transporto priemone nevažiavo. Peticijos 
pateikėjas prašo Europos Parlamento išnagrinėti, ar išimtinės nuostatos negalėtų būti 
papildytos taip, kaip pieno vežimo atveju pagal Reglamento Nr. 3820/85 4 straipsnio 13 dalį.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. gruodžio 1 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį). 

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. vasario 19 d.

„Peticija

Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų 
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tachografų reikalaujama, kad transporto priemonėse, kurioms taikomas Reglamentas (EB) 
Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo, būtų 
įrengti tachografai. Transporto priemonėse, kurios pirmą kartą registruojamos po 2006 m. 
gegužės 1 d., privalo būti įrengti skaitmeniniai tachografai.

Peticijos pateikėjas prašo sunkiasvorių krovinių transporto priemonėms, kurių bendra masė 
yra mažesnė nei 7 t. ir kurias jo įmonė, malūnas, naudoja tiekti miltus klientams 30 km. 
spinduliu, padaryti išimtį dėl Reglamento (EB) Nr. 561/2006 taikymo.

Komisijos pastabos dėl peticijos

Reglamente (EB) Nr.561/2006 nustatytas ilgiausias galimas vairavimo laikas ir trumpiausias 
galimas poilsio laikas vairuotojams, kurie vairuoja profesines transporto priemones. 
Reglamente numatyta keletas išimčių transporto priemonėms, kurios naudojamos specialiems 
transporto tikslams; be to, valstybės narės gali suteikti tam tikras išimtis taip, kaip nurodyta 
Reglamente. Europos Parlamentas ir Taryba, prieš priimdami Reglamentą (EB) Nr. 561/2006, 
nuodugniai aptarė ir atidžiai išnagrinėjo galimų išimčių sąrašą. Kadangi peticijos pateikėjo 
vykdomai transporto veiklai išimtys nėra taikomos, bet koks išimčių sąrašo pakeitimas 
sukeltų abejonių dėl po ilgų derybų pasiekto kompromiso ir reikėtų iš dalies keisti 
Reglamentą, kurį turėtų patvirtinti Parlamentas ir Taryba. 

Komisijos tarnybos šiuo metu svarsto galimybę peržiūrėti Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 3821/85 dėl tachografų. Atlikdama šios peržiūros poveikio vertinimą Komisija taip pat 
analizuos, ar tinkama Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 taikymo sritis, atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) Nr. 561/2006 tikslus ir galimybes stebėti, kaip taikomos jo nuostatos. 
  

Išvados

Kadangi išimčių sąrašas sudaro dalį neseniai pasiekto Parlamento ir Tarybos kompromiso, 
svarstyti pakeitimų galimybę, siūlant iš dalies keisti Reglamentą (EB) Nr. 561/2006, nebūtų 
tinkama išeitis.

Atlikdama Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 peržiūros poveikio vertinimą, Komisija 
taip pat analizuos, ar tinkama šio reglamento taikymo sritis. Jeigu Komisija pateiks 
pasiūlymą, Parlamentas galės jį išnagrinėti 2011 m.“


