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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1196/2009, adresată de Ulrich Stietz, de cetăţenie germană, privind 
instalarea obligatorie a tahografului digital în vehiculele de transport de 
marfă cu o masă totală mai mică de 7 tone

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul afirmă faptul că încorporarea unui tahograf este obligatorie pentru vehiculele cu o 
masă totală mai mică de 7 tone (Regulamentul 3821/85). Petiţionarul deţine o moară de făină 
şi livrează făină clienţilor pe o rază de aproximativ 30 km faţă de la firma sa, iar călătoriile de 
o durată atât de mare nu îl privesc pe acesta. Petiţionarul deţine două vehicule cu masa mai 
mică de 7 tone care sunt utilizate de el şi de un angajat al său. În conformitate cu normele 
actuale, atât petiţionarul, cât şi angajatul său sunt obligaţi să aibă asupra lor, în orice moment, 
în vehicul, actele acestuia, cartelele tahografului corespunzătoare ultimelor 28 de zile, precum 
şi formularele speciale pentru zilele în care nu au circulat. Petiţionarul solicită Parlamentului 
European să examineze dacă în astfel de cazuri nu pot fi aplicate excepţii, ca şi în cazul 
transportului de lapte, în conformitate cu articolul 4 alineatul (13) din Regulamentul (CEE) nr. 
3820/85.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 1 decembrie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 februarie 2010

Petiţia

Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul 
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rutier prevede instalarea aparaturii de înregistrare pe vehiculele care intră în domeniul de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind armonizarea anumitor dispoziţii ale
legislaţiei sociale în domeniul transporturilor rutiere. Vehiculele înregistrate pentru prima dată 
după 1 mai 2006 trebuie echipate cu un tahograf digital.

Petiţionarul solicită o excepţie de la Regulamentul (CE) nr. 561/2006 pentru camioanele mai 
mici de 7 tone utilizate de întreprinderea sa, o moară, pentru transportul făinii către clienţi pe 
o rază de 30 de km.

Comentariile Comisiei asupra petiţiei

Regulamentul (CE) nr. 561/2006 reglementează perioadele maxime de conducere şi 
perioadele minime de repaus pentru conducătorii auto care prestează servicii de transport
profesional. Regulamentul prevede o serie de excepţii pentru vehiculele utilizate în operaţiuni 
specifice de transport; în plus, statele membre pot acorda anumite excepţii, astfel cum se
defineşte în regulament. Parlamentul şi Consiliul European au discutat în detaliu şi au luat cu 
atenţie în considerare o listă de posibile excepţii înainte de adoptarea Regulamentului (CE) nr. 
561/2006. Deoarece tipul de operaţii de transport realizate de petiţionar nu sunt scutite, orice 
schimbare a listei de excepţii ar pune în discuţie compromisul convenit în urma negocierilor
îndelungate şi ar necesita o modificare a Regulamentului, care ar trebui adoptată de către 
Parlament şi Consiliu. 

În prezent, serviciile Comisiei iau în considerare posibilitatea revizuirii Regulamentului 
(CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare. În cadrul evaluării 
impactului în vederea acestei revizuiri, Comisia va analiza şi dacă domeniului de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului este corespunzător, având în vedere 
obiectivele Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi capacitatea de a monitoriza aplicarea 
prevederilor sale.
  
Concluzie

Întrucât lista de excepţii face parte din recentul compromis convenit între Parlament şi 
Consiliu, se pare că nu se recomandă să se ia în considerare o schimbare prin propunerea unor 
modificări ale Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

În cadrul evaluării impactului în ceea ce priveşte revizuirea Regulamentului (CEE) nr. 
3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare, Comisia va analiza dacă domeniului 
de aplicare a regulamentului respectiv este adecvat. Dacă Comisia va depune o propunere, 
Parlamentul va avea ocazia să o examineze în 2011. 


