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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 1196/2009, ingediend door Ulrich Stietz (Duitse nationaliteit), 
over de verplichte installatie van een digitale tachograaf in vrachtvoertuigen 
met een totaalgewicht van minder dan 7 ton

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meldt dat het inbouwen van een tachograaf verplicht is voor voertuigen met een 
totaalgewicht van minder dan 7 ton (Verordening 3821/85). Indiener heeft een meelfabriek en 
levert meel aan klanten binnen een omtrek van circa 30 kilometer van zijn bedrijf. Lange 
rijtijden zijn in zijn geval dus niet aan de orde. Indiener heeft twee voertuigen van minder dan 
7 ton die zowel door hemzelf als door een medewerker worden gebruikt. Krachtens de regels 
is zowel indiener als zijn medewerker verplicht de voertuigkaart, de tachograafkaarten van de 
voorgaande 28 dagen alsmede speciale formulieren voor dagen waarop zij niet gereden 
hebben bij zich te hebben in het voertuig dat zij op enig moment besturen. Indiener verzoekt 
het Europees Parlement te onderzoeken of de uitzonderingsbepalingen niet zouden kunnen 
worden uitgebreid, zoals in het geval van het transport van melk krachtens artikel 4, lid 13 
van Verordening (EEG) nr. 3820/85. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 1 december 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

Het verzoekschrift

Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat in het 
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wegvervoer vereist de installatie van een controleapparaat in voertuigen die vallen binnen de 
werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 561/2006 tot harmonisatie van bepaalde 
voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer. Voertuigen die voor het eerst zijn 
geregistreerd na 1 mei 2006 moeten worden uitgerust met een digitale tachograaf.

Indiener vraagt om vrijstelling van Verordening (EG) nr. 561/2006 voor vrachtwagens van 
minder dan 7 ton die door zijn bedrijf, een meelfabriek, worden gebruikt voor het vervoer van 
meel naar klanten binnen een straal van 30 km.

Commentaar van de Commissie op het verzoekschrift

Verordening (EG) nr. 561/2006 regelt de maximale rijtijden en minimale rusttijden voor
bestuurders in het professionele wegvervoer. De verordening voorziet in een aantal 
uitzonderingsbepalingen voor voertuigen die worden gebruikt voor specifieke
vervoersactiviteiten; bovendien kunnen lidstaten bepaalde uitzonderingen toestaan zoals 
vastgelegd in de verordening. Het Europees Parlement en de Raad hebben de lijst van 
mogelijke uitzonderingbepalingen grondig besproken en zorgvuldig afgewogen alvorens 
Verordening (EG) nr. 561/2006 vast te stellen. Omdat het door indiener uitgevoerde type 
vervoersactiviteiten niet is vrijgesteld, zou enigerlei wijziging in de l i j s t  van 
uitzonderingbepalingen het na lange onderhandelingen bereikte compromis in twijfel trekken 
en een wijziging vereisen in de verordening. Deze wijziging zou moeten worden vastgesteld 
door Parlement en Raad. 

De diensten van de Commissie overwegen momenteel de mogelijkheid tot herziening van
Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat. In de 
effectbeoordeling inzake deze herziening zal de Commissie ook de geschiktheid van de 
werkingssfeer van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad analyseren gezien de 
doelstellingen van Verordening (EG) nr. 561/2006 en haar bevoegdheid de toepassing van de
bepalingen van die verordening te bewaken.

Conclusie

Aangezien de lijst van uitzonderingsbepalingen onderdeel is geweest van het recentelijk 
tussen Parlement en Raad bereikte compromis, lijkt het niet juist een verandering te 
overwegen door wijzigingen in Verordening (EG) nr. 561/2006 voor te stellen.

In het kader van de effectbeoordeling inzake de herziening van Verordening (EEG) nr.
3821/85 van de Raad betreffende het controleapparaat zal de Commissie de geschiktheid van 
de werkingssfeer van deze verordening analyseren. Als de Commissie een voorstel indient, 
zal het Parlement in de gelegenheid zijn dit in 2011 te onderzoeken. 


