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VERORDENING (EU) Nr. 581/2010 VAN DE COMMISSIE
van 1 juli 2010
inzake de maximumtermijnen voor het downloaden van relevante gegevens van voertuigunits en
bestuurderskaarten
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gelet op Verordening (EG) nr. 561/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2006 tot harmonisatie
van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegver
voer, tot wijziging van Verordeningen (EEG) nr. 3821/85 en
(EG) nr. 2135/98 van de Raad en tot intrekking van Verorde
ning (EEG) nr. 3820/85 van de Raad (1), en met name op
artikel 10, lid 5, onder c),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

De gegevens die door de voertuigunit en op de bestuur
derskaarten worden geregistreerd moeten regelmatig wor
den gedownload om effectief te kunnen controleren of de
bestuurder en de onderneming de voorschriften inzake
rij- en rusttijden, zoals vastgesteld in Verordening (EG)
nr. 561/2006, naleven.
Door een maximumtermijn vast te stellen binnen de
welke de relevante gegevens van de voertuigunit en de
bestuurderskaart moeten worden gedownload, worden de
voorwaarden voor het wegvervoer in de Unie verder ge
harmoniseerd.
Om de maximumtermijn te bepalen binnen dewelke de
gegevens moeten worden gedownload, wordt alleen re
kening gehouden met dagen waarop een activiteit is ge
registreerd.
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens (2) is van toepassing op de verwerking
van persoonsgegevens overeenkomstig deze verordening.

(5)

Om de administratieve lasten voor de ondernemingen te
beperken, moet worden vastgesteld welke relevante gege
vens moeten worden gedownload.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het bij artikel 18, lid 1,
van Verordening (EEG) nr. 3821/85 van de Raad (3) op
gerichte comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
In deze verordening zijn de maximumtermijnen vast
gesteld binnen dewelke de relevante gegevens van de voertuig
unit en de bestuurderskaart moeten worden gedownload met
het oog op de toepassing van artikel 10, lid 5, onder a), i), van
Verordening (EG) nr. 561/2006.
2.
Met het oog op de toepassing van deze verordening wordt
onder „relevante gegevens” verstaan: alle gegevens die door de
digitale tachograaf worden geregistreerd, behalve gedetailleerde
snelheidsgegevens.
3.
De maximumtermijn binnen dewelke de relevante gege
vens moeten worden gedownload mag niet langer zijn dan:
a) 90 dagen voor gegevens van de voertuigunit;
b) 28 dagen voor gegevens van de bestuurderskaart.
4.
De relevante gegevens moeten zodanig worden ge
download dat geen gegevens verloren gaan.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag vol
gende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Zij is van toepassing vanaf de negentigste dag na haar bekend
making.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de
lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
Gedaan te Brussel, 1 juli 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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