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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1196/2009, imressqa minn Ulrich Stietz, ta’ nazzjonalità 
Ġermaniża, dwar l-installazzjoni obbligatorja ta’ takografu diġitali fil-vetturi 
tal-merkanzija li għandhom piż totali ta’ inqas minn 7 tunnellati

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant jafferma li huwa obbligatorju li wieħed jinstalla takografu fil-vetturi b’piż 
totali ta’ inqas minn seba’ tunnellati (Regolament (KEE) Nru 3821/85). Il-petizzjonant 
għandu mitħna tad-dqiq u jwassal id-dqiq lill-klijenti f’raġġ ta’ madwar 30 kilometru mill-
mitħna tiegħu, u għalhekk fil-każ tiegħu m’għandux ħinijiet twal ta’ vjaġġar. Huwa għandu 
żewġ trakkijiet, it-tnejn li huma jiżnu inqas minn seba’ tunnellati, li kemm hu u impjegat 
isuqu. Skont ir-regoli, huwa obbligatorju kemm għall-petizzjonant u kemm għall-impjegat 
tiegħu li fit-trakk li jkunu qed isuqu jkollhom magħhom il-karta tal-vettura, il-karti tat-
takografu għall-aħħar 28 jum u formoli speċjali għall-jiem meta l-vetturi ma kinux misjuqa. 
Il-petizzjonant jitlob lill-Parlament Ewropew biex jara jekk l-eċċezzjonijiet jistgħux jiġu 
estiżi, bħalma sar fil-każ tat-trasport tal-ħalib skont l-Artikolu 4 (13) tar-Regolament (KEE) 
Nru 3820/85.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fl-1 ta’ Diċembru 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna biex tagħti 
informazzjoni (Artikolu 202(6) tar-Regoli ta’ Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta’ Frar 2010.

Il-petizzjoni

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta’ reġistrazzjoni għat-trasport 
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bit-triq jitlob l-installazzjoni ta’ apparat ta’ reġistrazzjoni fil-vetturi li jaqgħu fil-qasam ta’ 
applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006 dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta 
leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq. Il-vetturi rreġistrati għall-
ewwel darba wara l-1 ta’ Mejju 2006 għandhom jiġu mgħammra b’takografu diġitali.

Il-petizzjonant jitlob għal eżenzjoni mir-Regolament (KE) Nru 561/2006 għal vetturi tqal tal-
merkanzija ta’ inqas minn 7 tunnellati li jintużaw fl-impriża tiegħu, jiġifieri mitħna, għat-
trasport tad-dqiq lill-konsumaturi f’raġġ ta’ 30 kilometru.

Il-kummenti tal-Kummissjoni dwar il-petizzjoni

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 jirregola l-ħin massimu ta’ sewqan u l-perjodi minimi ta’ 
mistrieħ għax-xufiera li jaħdmu fit-trasport professjonali. Ir-Regolament jipprovdi għadd ta’ 
eċċezzjonijiet għall-vetturi użati fl-operazzjonijiet speċifiċi tat-trasport; barra minn hekk, l-
Istati Membri jistgħu jagħmlu ċerti eċċezzjonijiet skont ir-Regolament. Il-Parlament Ewropew 
u l-Kunsill iddiskutew fid-dettall u qiesu bir-reqqa l-lista tal-eċċezzjonijiet possibbli qabel l-
adozzjoni tar-Regolament (KE) Nru 561/2006. Billi t-tip ta’ operazzjonijiet tat-trasport li jsiru 
mill-petizzjonant mhuma eżentati mill-ebda bidla fil-lista tal-eċċezzjonijiet, dan ipoġġi fid-
dubju l-kompromess li nħoloq wara negozjati twal u għandu jitlob emenda għar-Regolament 
li għandu jiġi adottat mill-Parlament u mill-Kunsill. 

Attwalment, is-servizzi tal-Kummissjoni qed iqisu l-possibilità li jirrevedu r-Regolament tal-
Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar l-apparat ta’ reġistrazzjoni. Fl-evalwazzjoni tal-impatt għal 
din ir-reviżjoni, il-Kummissjoni se tanalizza wkoll l-adegwatezza tal-qasam ta’ applikazzjoni 
tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 fid-dawl tal-objettivi tar-Regolament (KE) 
Nru 561/2006 u l-ħila li jimmonitorja l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tiegħu.
  
Konklużjoni

Minħabba li l-lista tal-eżenzjonijiet kienet parti mill-kompromess reċenti milħuq bejn il-
Parlament u l-Kunsill, ma jidhirx li hu xieraq li titqies bidla billi jiġu proposti emendi għar-
Regolament (KE) Nru 561/2006.

Fil-qafas tal-evalwazzjoni tal-impatt dwar ir-reviżjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 
3821/85 dwar l-apparat ta’ reġistrazzjoni, il-Kummissjoni se tanalizza l-adegwatezza tal-
qasam ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament. Jekk il-Kummissjoni tissottometti proposta, il-
Parlament ikollu l-opportunità li jeżaminaha fl-2011. 


