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ACTE A CĂROR PUBLICARE NU ESTE OBLIGATORIE
DECIZIA COMISIEI
din 14 decembrie 2009
de modificare a Deciziei 2007/230/CE privind formularul referitor la legislația socială în domeniul
transporturilor rutiere
[notificată cu numărul C(2009) 9895]
(Text cu relevanță pentru SEE)

(2009/959/UE)
armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în
domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regula
mentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale
Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
3820/85 al Consiliului (3), formularul trebuie modificat
prin inserarea de elemente suplimentare față de acelea
indicate la articolul 11 alineatul (3) din Directiva
2006/22/CE.

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul
privind funcționarea Uniunii Europene,
având în vedere Directiva 2006/22/CE a Parlamentului
European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind condițiile
minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor (CEE) nr.
3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația
socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare
a Directivei 88/599/CEE a Consiliului (1), în special articolul 11
alineatul (3) și articolul 13,
întrucât:
(1)

(2)

(3)

Înregistrarea tahografului este sursa principală de
informații în cadrul controalelor în trafic. Lipsa înregis
trărilor se poate justifica numai în cazurile în care înre
gistrarea tahografului, inclusiv introducerea de date
manual, nu a fost posibilă din motive obiective. În
astfel de cazuri trebuie elaborat un certificat care să
confirme respectivele motive.
Formularul de certificat furnizat în anexa la Decizia
2007/230/CE a Comisiei (2) s-a dovedit a fi insuficient
pentru a acoperi toate cazurile în care este tehnic
imposibil să se înregistreze activitatea conducătorului
auto cu ajutorul aparaturii de înregistrare.

(4)

Formularul de certificat trebuie utilizat numai dacă, din
motive tehnice obiective, prin înregistrarea tahografului
nu se poate dovedi că s-au respectat dispozițiile Regula
mentului (CE) nr. 561/2006.

(5)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu
avizul comitetului înființat prin articolul 18 alineatul (1)
din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din
20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în
transportul rutier (4),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Anexa la Decizia 2007/230/CE se înlocuiește cu textul anexei la
prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 2009.

În scopul creșterii eficienței și eficacității controalelor de
către statele membre cu privire la respectarea dispozițiilor
Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului
European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind
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