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ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK
KOMISJONI OTSUS,
14. detsember 2009,
millega muudetakse otsust 2007/230/EÜ vormi kohta, mida kasutatakse autovedudega seotud
sotsiaalõigusnormide puhul
(teatavaks tehtud numbri K(2009) 9895 all)
(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/959/EL)
käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigus
normide ühtlustamist ja millega muudetakse nõukogu
määrusi (EMÜ) nr 3821/85 ja (EÜ) nr 2135/98 ning
tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr
3820/85) (3) sätete täitmist, tuleks kõnealust vormi
muuta, lisades sellele lisaks direktiivi 2006/22/EÜ artikli
11 lõikes 3 sätestatud punktidele täiendavaid punkte.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Liidu toimi
mise lepingut,
võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006.
aasta direktiivi 2006/22/EÜ, mis käsitleb nõukogu määruste
(EMÜ) nr 3820/85 ja (EMÜ) nr 3821/85 rakendamise miini
mumtingimusi seoses autovedudega seotud sotsiaalõigusnormi
dega ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv
88/599/EMÜ, (1) eriti selle artikli 11 lõiget 3 ja artiklit 13,
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

Teedel korraldatavate kontrollide puhul on peamiseks
teabeallikaks sõidumeerikute salvestised. Salvestiste
puudumine peaks olema põhjendatav üksnes siis, kui
sõidumeeriku andmed, sealhulgas käsitsi tehtavad sisse
kanded, puuduvad objektiivsetel põhjustel. Sel juhul
tuleks kehtestada tõend, millega kinnitatakse, et sellised
põhjused on olemas.
Komisjoni otsuse 2007/230/EÜ (2) lisas esitatud tõendi
vorm ei hõlmanud piisavalt kõiki selliseid juhtumeid,
mille puhul oli salvestusvahenditega tehniliselt võimatu
juhi tegevust salvestada.

(4)

Tõendi vormi tuleks kasutada üksnes siis, kui sõidumee
riku andmed ei näita objektiivsetel tehnilistel põhjustel, et
määruse (EÜ) nr 561/2006 sätteid on järgitud.

(5)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas
nõukogu 20. detsembri 1985. aasta määruse (EMÜ) nr
3821/85 (autovedudel kasutatavate sõidumeerikute
kohta) (4) artikli 18 lõike 1 alusel loodud komitee arva
musega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1
Otsuse 2007/230/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas
esitatud tekstiga.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 14. detsember 2009
Komisjoni nimel
asepresident

Selleks et liikmesriigid saaksid tulemuslikumalt ja tõhusa
malt kontrollida Euroopa Parlamendi ja nõukogu
15. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis
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