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(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/548 VAN DE COMMISSIE
van 23 maart 2017
tot vaststelling van een standaardformulier voor de schriftelijke verklaring over de verwijdering of
verbreking van de verzegeling van een tachograaf
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) nr. 165/2014 van het Europees Parlement en van de Raad van 4 februari 2014 betreffende
tachografen in het wegvervoer, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad betreffende het controle
apparaat in het wegvervoer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees Parlement en de Raad
tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer (1), en met name artikel 22, lid 5,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Verordening (EU) nr. 165/2014 zijn de administratieve en technische voorschriften vastgesteld voor de
constructie, de installatie, het gebruik, het testen en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden
gebruikt.

(2)

In artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) nr. 165/2014 is bepaald dat wanneer een verzegeling wordt verwijderd
of verbroken voor de herstelling of wijziging van het voertuig, in het voertuig een schriftelijke verklaring moet
worden bewaard met vermelding van de datum en het tijdstip waarop de verzegeling is verbroken en van de
redenen waarom de verzegeling is verwijderd.

(3)

Op grond van Verordening (EU) nr. 165/2014 dient de Commissie een standaardformulier voor een dergelijke
verklaring te vast te stellen.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het comité voor het
wegvervoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Het personeelslid van de werkplaats dat de tachograafverzegeling heeft verwijderd of verbroken met het oog op de
herstelling of wijziging van een voertuig als bedoeld in artikel 22, lid 5, van Verordening (EU) nr. 165/2014 vult de in
de bijlage bij deze verordening vastgestelde informatie in op de schriftelijke verklaring, ondertekent die verklaring en
brengt er een stempel op aan. De originele schriftelijke verklaring wordt bewaard aan boord van het voertuig en een
gestempelde kopie moet worden bewaard in de werkplaats waar de verzegeling is verwijderd of verbroken.
(1) PB L 60 van 28.2.2014, blz. 1.
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Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 23 maart 2017.
Voor de Commissie
De voorzitter
Jean-Claude JUNCKER
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BIJLAGE

Schriftelijke verklaring betreffende de verwijdering of verbreking van de verzegeling van een
tachograaf
1. Kenteken van het voertuig
2. Voertuigidentificatienummer
3. Naam bestuurder
4. Communautaire vergunning van de vervoerder of vervoeronderneming (1)
5. Naam van de werkplaats
6. Adres van de werkplaats
7. Identificatienummer van de werkplaats
8. Naam personeelslid dat verantwoordelijk is voor de verwijdering van de verzegeling
9. Nummer van de verwijderde verzegeling
10. Datum en tijdstip waarop de verzegeling is verwijderd
11. Reden(en) voor de verwijdering
12. Opmerkingen

Plaats en datum
Handtekening personeelslid werkplaats

Handtekening bestuurder

(1) Indien van toepassing, overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1072/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de
weg (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 72) of artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van
21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobus
diensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88).

