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AKTY, KTÓRYCH PUBLIKACJA NIE JEST OBOWIĄZKOWA
DECYZJA KOMISJI
z dnia 14 grudnia 2009 r.
zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych
odnoszących się do działalności w transporcie drogowym
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9895)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/959/UE)
przepisów socjalnych odnoszących się do transportu
drogowego oraz zmieniającego rozporządzenia Rady
(EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchy
lającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (3)
formularz ten należy zmienić poprzez uzupełnienie
elementów określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy
2006/22/WE dodatkowymi elementami.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

i

Traktat

uwzględniając dyrektywę 2006/22/WE Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych
warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85
i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odno
szących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchy
lającą dyrektywę Rady 88/599/EWG (1), w szczególności jej art.
11 ust. 3 i art. 13,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Podstawowym źródłem informacji w ramach kontroli
drogowych są zapisy tachografu. Brak takich zapisów
może zostać usprawiedliwiony jedynie w przypadku,
gdy zapisy tachografu, w tym wpisy odręczne, nie były
możliwe z przyczyn obiektywnych. W takim przypadku
należy wystawić zaświadczenie potwierdzające te przy
czyny.
Formularz zaświadczenia określony w załączniku do
decyzji Komisji 2007/230/WE (2) okazał się niewystar
czający, by objąć wszystkie przypadki, w których sporzą
dzenie zapisu działalności kierowcy przez urządzenia
rejestrujące było niemożliwe ze względów technicznych.

(4)

Formularz zaświadczenia powinien być stosowany
wyłącznie wówczas, jeśli na podstawie zapisów tacho
grafu, z obiektywnych przyczyn technicznych, nie jest
możliwe wykazanie, że przepisy rozporządzenia (WE)
nr 561/2006 są przestrzegane.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust.
1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia
20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących
stosowanych w transporcie drogowym (4),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Załącznik do decyzji 2007/230/WE zastępuje się tekstem znaj
dującym się w załączniku do niniejszej decyzji.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2009 r.
(3)

W celu zwiększenia efektywności i skuteczności
w zakresie kontrolowania przez państwa członkowskie
zgodności z przepisami rozporządzenia (WE) nr
561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych
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