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AKTI, KURU PUBLICĒŠANA NAV OBLIGĀTA
KOMISIJAS LĒMUMS
(2009. gada 14. decembris),
ar ko groza Eiropas Komisijas Lēmumu 2007/230/EK par veidlapu saistībā ar sociālās jomas tiesību
aktiem, kas attiecas uz darbībām autotransporta jomā
(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 9895)
(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2009/959/ES)
paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu
saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK)
Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 2135/98 un
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (3), veidlapa ir
jāgroza, iekļaujot elementus papildus tiem, kas norādīti
Direktīvas 2006/22/EK 11. panta 3. punktā.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un Līgumu par
Eiropas Savienības darbību,
ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada
15. marta Direktīvu 2006/22/EK par minimālajiem nosacīju
miem Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 un Nr. 3821/85
īstenošanai saistībā ar sociālās jomas tiesību aktiem attiecībā
uz darbībām autotransporta jomā un par Padomes Direktīvas
88/599/EEK atcelšanu (1) un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu un
13. pantu,
tā kā:

(4)

Darbību apliecinājuma veidlapu izmanto tikai, ja taho
grāfā reģistrētie dati objektīvu iemeslu dēļ nesniedz pierā
dījumus par to, ka ir ievēroti Regulas (EK) Nr. 561/2006
noteikumi.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu,
ko sniegusi komiteja, kas izveidota saskaņā ar Padomes
1985. gada 20. decembra Regulas (EEK) Nr. 3821/85
18. panta 1. punktu (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.
(1)

(2)

(3)

Tahogrāfā reģistrētie dati ir galvenais informācijas avots,
veicot pārbaudes uz ceļiem. Datu neesamība ir attaisno
jama tikai tad, ja datu reģistrācija tahogrāfā, tostarp datu
manuāla reģistrācija, nav bijusi iespējama objektīvu
iemeslu dēļ. Šādos gadījumos ir jāsniedz apliecinājums
šo iemeslu apstiprināšanai.
Komisijas Lēmuma 2007/230/EK (2) pielikumā iekļautā
apliecinājuma veidlapa neattiecas uz visiem gadījumiem,
kad tehniski nav iespējams reģistrēt transportlīdzekļa
vadītāja darbības reģistrācijas kontrolierīcē.
Lai uzlabotu dalībvalstu veiktās kontroles efektivitāti
saskaņā ar noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes
2006. gada 15. marta Regulā (EK) Nr. 561/2006, ar ko

(1) OV L 102, 11.4.2006., 35. lpp.
(2) OV L 99, 14.4.2007., 14. lpp.

1. pants
Lēmuma 2007/230/EK pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pieli
kumu.
2. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2009. gada 14. decembrī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja vietnieks
Antonio TAJANI

(3) OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.
(4) OV L 370, 31.12.1985., 8. lpp.
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