
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΑΠÓΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 14ης Δεκεμβρίου 2009 

για την τροποποίηση της απόφασης 2007/230/ΕΚ περί εντύπου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον 
αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών 

[κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2009) 9895] 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

(2009/959/ΕΕ) 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνθήκη για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για καθορισμό ελάχιστων 
προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
3820/85 και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με 
την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μετα 
φορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του Συμ 
βουλίου ( 1 ), και ιδίως τα άρθρα 11 παράγραφος 3 και 13, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η πρωτογενής πηγή πληροφοριών στους οδικούς ελέγχους 
είναι οι εγγραφές στον ταχογράφο. Η απουσία εγγραφών θα 
πρέπει να είναι δικαιολογημένη μόνον στις περιπτώσεις που 
οι εγγραφές ταχογράφου, περιλαμβανομένων των χειρόγρα 
φων καταχωρίσεων, δεν ήταν δυνατόν να γίνουν για αντικει 
μενικούς λόγους. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να 
συντάσσεται βεβαίωση για την ύπαρξη τέτοιων λόγων. 

(2) Το έντυπο βεβαίωσης, το οποίο προβλέπεται στο παράρτημα 
της απόφασης 2007/230/ΕΚ της Επιτροπής ( 2 ), απεδείχθη 
ανεπαρκές ώστε να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις στις οποίες 
είναι τεχνικά αδύνατη η εγγραφή των δραστηριοτήτων ενός 
οδηγού στον εξοπλισμό καταγραφής. 

(3) Προκειμένου να ενισχυθεί η αποδοτικότητα και η αποτελε 
σματικότητα του ελέγχου από τα κράτη μέλη της συμμόρ 
φωσης με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου 
λίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμέ 

νων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφο 
ρών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98 του Συμβουλίου καθώς 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
3820/85 του Συμβουλίου ( 3 ), το εν λόγω έντυπο θα πρέπει 
να τροποποιηθεί με την παρεμβολή επιπρόσθετων στοιχείων, 
πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 
της οδηγίας 2006/22/ΕΚ. 

(4) Το έντυπο της βεβαίωσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνον εφόσον δεν είναι δυνατόν, βάσει αντικειμενικών τεχνι 
κών λόγων, να αποδειχθεί από τις εγγραφές του ταχογράφου 
ότι έχουν τηρηθεί οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
561/2006. 

(5) Τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση μέτρα είναι σύμ 
φωνα με τη γνώμη της επιτροπής που συστάθηκε με το 
άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
3821/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, 
σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών 
μεταφορών ( 4 ), 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Άρθρο 1 

Το παράρτημα της απόφασης 2007/230/ΕΚ αντικαθίσταται από το 
κείμενο του παραρτήματος της παρούσας απόφασης. 

Άρθρο 2 

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Antonio TAJANI 
Αντιπρόεδρος
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