
AKTY, JEJICHŽ UVEňEJNčNÍ NENÍ POVINNÉ

ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. prosince 2009,

kterým se mĎní rozhodnutí 2007/230/ES o formuláŉi o pŉedpisech v sociální oblasti týkajících se 
Āinností v silniĀní dopravĎ

(oznámeno pod Āíslem K(2009) 9895)

(Text s významem pro EHP)

(2009/959/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a na Smlouvu 
o fungování Evropské unie,

s ohledem na smĎrnici Evropského parlamentu a Rady 
2006/22/ES ze dne 15. bŉezna 2006 o minimálních podmínä
kách pro provedení naŉízení Rady (EHS) Ā. 3820/85 a (EHS) 
Ā. 3821/85 o pŉedpisech v sociální oblasti týkajících se Āinností
v silniĀní dopravĎ a o zrušení smĎrnice Rady 88/599/EHS (1),
a zejména na Āl. 11 odst. 3 a Ālánek 13 uvedené smĎrnice,

vzhledem k tĎmto dşvodşm:

(1) Hlavním zdrojem informací pŉi silniĀních kontrolách jsou 
záznamy na tachografu. Absence záznamş by mĎla být 
odşvodnĎná pouze tam, kde z objektivních dşvodş
záznamy na tachografu, vĀetnĎ údajş vkládaných ruĀnĎ,
nebylo možné provést. V takových pŉípadech je tŉeba
vystavit potvrzení dokládající uvedené dşvody.

(2) Ukázalo se, že formuláŉ potvrzení uvedený v pŉíloze
rozhodnutí Komise 2007/230/ES (2) nedostaĀuje pro 
pokrytí všech pŉípadş, kdy je technicky nemožné zaznaä
menat Āinnosti ŉidiĀe na záznamovém zaŉízení.

(3) Aby mohly Ālenské státy úĀinnĎji a efektivnĎji kontroä
lovat dodržování ustanovení naŉízení Evropského parlaä
mentu a Rady (ES) Ā. 561/2006 ze dne 15. bŉezna 2006 

o harmonizaci nĎkterých pŉedpisş v sociální oblasti týkaä
jících se silniĀní dopravy, o zmĎnĎ naŉízení Rady (EHS) 
Ā. 3821/85 a (ES) Ā. 2135/98 a o zrušení naŉízení Rady 
(EHS) Ā. 3820/85 (3), je tŉeba formuláŉ pozmĎnit
vložením prvkş doplĺujících prvky uvedené v Āl. 11 
odst. 3 smĎrnice 2006/22/ES.

(4) Formuláŉ potvrzení by se mĎl použít pouze v pŉípadĎ, že 
záznamy na tachografu nejsou z objektivních technicä
kých dşvodş zpşsobilé prokázat, že byla dodržena ustaä
novení naŉízení (ES) Ā. 561/2006.

(5) Opatŉení stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se 
stanoviskem výboru zŉízeného Āl. 18 odst. 1 naŉízení
Rady (EHS) Ā. 3821/85 ze dne 20. prosince 1985 
o záznamovém zaŉízení v silniĀní dopravĎ (4),

PňIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

ÿlánek 1

Pŉíloha rozhodnutí 2007/230/ES se nahrazuje znĎním
uvedeným v pŉíloze tohoto rozhodnutí.

ÿlánek 2

Toto rozhodnutí je urĀeno Ālenským státşm.

V Bruselu dne 14. prosince 2009.

Za Komisi

Antonio TAJANI

místopŉedseda
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