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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1196/2009, którą złożył Ulrich Stietz (Niemcy) w sprawie 
obowiązkowego instalowania tachografów cyfrowych w pojazdach 
transportowych o łącznej masie poniżej 7 ton

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o obowiązku instalowania tachografów w pojazdach o łącznej 
masie poniżej 7 ton (rozporządzenie (EWG) nr 3821/85). Składający petycję jest właścicielem 
młyna i dostarcza mąkę klientom w promieniu około 30 km od młyna, a więc w jego 
przypadku nie ma mowy o wielogodzinnych przejazdach. Ma on dwie ciężarówki, obie 
ważące poniżej 7 ton, które prowadzi on lub jego pracownik. Zgodnie z przepisami składający 
petycję i jego pracownik za każdym razem, gdy prowadzą ciężarówkę, mają obowiązek mieć 
przy sobie kartę pojazdu, karty tachografu za ostatnie 28 dni oraz specjalne formularze 
obejmujące dni, gdy pojazd stał w garażu. Składający petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego o sprawdzenie możliwości rozszerzenia wyjątków, jak to zrobiono
w przypadku transportu mleka na mocy art. 4 ust. 13 rozporządzenia (EWG) nr 3820/85.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 lutego 2010 r.

Petycja

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych
w transporcie drogowym wymaga instalowania urządzeń rejestrujących w pojazdach 
wchodzących w zakres rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych 
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przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego. Pojazdy zarejestrowane po 
raz pierwszy po dniu 1 maja 2006 r. muszą być wyposażone w tachograf cyfrowy.

Składający petycję zwraca się o wprowadzenie wyjątku od rozporządzenia (WE) nr 561/2006
w odniesieniu do ciężarówek ważących poniżej 7 ton wykorzystywanych w jego 
przedsiębiorstwie (młyn) do transportu mąki do klientów w promieniu 30 km.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 reguluje maksymalny czas prowadzenia pojazdu
i minimalne okresy odpoczynku w odniesieniu do kierowców pracujących zawodowo
w transporcie. Rozporządzenie to przewiduje pewną liczbę wyjątków dotyczących pojazdów 
wykorzystywanych w konkretnych operacjach transportowych; ponadto państwa 
członkowskie mogą przyznać pewne wyjątki zdefiniowane w przedmiotowym 
rozporządzeniu. Parlament Europejski i Rada dogłębnie przedyskutowały i starannie 
rozpatrzyły listę możliwych wyjątków przed przyjęciem rozporządzenia (WE) nr 561/2006. 
Ponieważ rodzaj operacji transportowych prowadzonych przez składającego petycję nie jest 
objęty zwolnieniem, każda zmiana listy wyjątków stawiałaby pod znakiem zapytania 
kompromis osiągnięty po długich negocjacjach i wymagałaby zmiany rozporządzenia, która 
musiałaby zostać przyjęta przez Parlament i Radę.

Służby Komisji rozważają obecnie możliwość zmiany rozporządzenia Rady (EWG)
nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących. W swojej ocenie oddziaływania tej zmiany
Komisja przeanalizuje też właściwość zakresu rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85
w świetle celów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i zdolność monitorowania stosowania jego 
przepisów.

Wniosek

Ponieważ lista wyjątków stanowiła część kompromisu osiągniętego niedawno między 
Parlamentem i Radą, nie wydaje się właściwe rozpatrywanie zmiany poprzez proponowanie 
poprawek do rozporządzenia (WE) nr 561/2006.

W ramach oceny oddziaływania zmiany rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie 
urządzeń rejestrujących Komisja przeanalizuje właściwość zakresu tego aktu prawnego. Jeżeli 
Komisja przedłoży wniosek, Parlament będzie miał możliwość rozpatrzenia go w 2011 roku.


